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MINISTRSTVA
786. Pravilnik o vodenju podatkov katastra 

nepremičnin

Na podlagi šestega odstavka 11. člena, devetega od-
stavka 16. člena, osmega odstavka 17. člena, šestega od-
stavka 19. člena, petega odstavka 20. člena, drugega odstav-
ka 29. člena, šestega odstavka 30. člena, šestega odstav-
ka 31. člena, tretjega odstavka 33. člena, četrtega odstavka 
45. člena, štirinajstega odstavka 59. člena, četrtega odstavka 
60. člena, dvanajstega odstavka 73. člena, petega odstavka 
76. člena in dvanajstega odstavka 111. člena Zakona o kata-
stru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) minister za okolje 
in prostor izdaja

P R A V I L N I K
o vodenju podatkov katastra nepremičnin

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa:
1. način vodenja podatkov katastra nepremičnin;
2. način določitve in vpisa meje parcele s poligonom, dalji-

cami in točkami, označitve meje parcele v naravi, strokovna pra-
vila za koordinatni vklop ter predpisano točnost koordinat točk;

3. mejno vrednost razlike površine glede na objekt, kate-
remu se določa površina;

4. velikosti površine in položajno točnost točk;
5. kriterije za določitev neposredne bližine meje parcele;
6. podrobnejšo vsebino in način vodenja zapisnika mejne 

obravnave;
7. postavljanje mejnikov na oziroma ob državni meji, 

če ratificirana mednarodna pogodba prepoveduje postavljanje 
mejnikov;

8. vsebino, obseg in obliko podatkov predloga za izvedbo 
lokacijske izboljšave na širšem območju izvedbe katastrskega 
postopka;

9. način določanja in vodenja bonitete zemljišč;
10. pravila grafičnih presekov dejanskih rab zemljišč s 

parcelami;
11. način izračuna površine dejanskih rab zemljišč po 

parcelah, mejne vrednosti razlike površin ter način izkazovanja 
podatkov o dejanskih rabah zemljišč;

12. vrste sestavine dela stavbe;
13. vrste dejanskih rab dela stavbe, vrste prostorov in po-

vezavo dejanske rabe delov stavb na klasifikacijo vrst objektov 
CC-SI v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov;

14. podrobnejši način merjenja prostorov, izračuna neto 
tlorisne površine dela stavbe in površine prostorov ter način 
določitve uporabne površine dela stavbe in prostornine rezer-
voarjev in silosov;

15. pravila vodenja podatkov o mejah občin z mejami 
parcel;

16. način pridobitve elaborata za izdelavo drugega mne-
nja in

17. podrobnejšo vsebino elaboratov za posamezno vrsto 
katastrskega postopka.

2. PODROBNEJŠI PODATKI O PARCELAH, STAVBAH  
IN DELIH STAVB

2.1 Izmenjevalni formati

2. člen
(izmenjevalni formati)

(1) Za poenoteno vodenje podatkov katastra nepremič-
nin so izmenjevalni formati za vpis podatkov v kataster ne-
premičnin objavljeni na osrednjem spletnem mestu državne 
uprave.

(2) Izmenjevalni formati in njihove spremembe morajo biti 
objavljene vsaj 30 dni pred začetkom njihove uporabe.

2.2 Podrobnejši podatki o parcelah

3. člen
(meja parcele)

(1) Meje parcele se vpišejo v kataster nepremičnin, če je 
površina parcele enaka ali večja od 1 m².

(2) Spremenjena ali nova meja parcele se v katastru 
nepremičnin vpiše tako, da se vpišejo nove točke in njihove 
medsebojne povezave ali se spremenijo ali ukinejo obstoječe 
točke ter njihove medsebojne povezave.

(3) Točka se ukine, če se z izvedbo spremembe iz prejš-
njega odstavka zmanjša število lomnih točk.

(4) Nova točka se vpiše, če se z izvedbo spremembe iz 
drugega odstavka tega člena poveča število lomnih točk.

(5) Točka se spremeni, če je sprememba koordinat točke 
v intervalu točnosti koordinat točke.

4. člen
(številka točke)

(1) Številka točke je sestavljena iz šifre katastrske občine 
in zaporedne številke v okviru katastrske občine.

(2) Točke na meji katastrskih občin se oštevilčijo v katastr-
ski občini z nižjo številko šifre katastrske občine.

(3) Številka ukinjene točke se ne sme ponovno uporabiti, 
spremenjena točka pa ohrani številko.
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5. člen
(koordinate točke)

(1) Za točko se vodijo ravninske koordinate in višinske 
koordinate v državnem prostorskem koordinatnem sistemu.

(2) Ravninske koordinate točk so določene z geodetsko 
izmero in drugimi geodetskimi metodami določitve koordinat ali 
z lokacijsko izboljšavo.

(3) Višinska koordinata točke je višina, ki je določena na 
podlagi grafičnega preseka katastrskega načrta in digitalnega 
modela reliefa.

(4) Koordinate točk se vodijo v metrih in se zaokrožijo na 
dve decimalni mesti.

6. člen
(točnost koordinat točke)

(1) Točnost ravninskih koordinat točke je določena kot ko-
ren srednjega kvadratnega odstopanja (v nadaljnjem besedilu: 
DRMS), ki se izračuna iz standardnih odklonov v smereh obeh 
koordinatnih osi sE in sN po naslednji enačbi:

(2) Površina tlorisa zemljišča pod stavbo na parceli se 
izračuna s presekom poligona tlorisa zemljišča pod stavbo in 
mej parcel. Vodi se v kvadratnih metrih.

(3) Tloris nadzemnega dela stavbe in tloris podzemnega 
dela stavbe se vodita kot poligona v državnem prostorskem 
koordinatnem sistemu.

(4) Tloris nadzemnega dela stavbe, tloris podzemnega 
dela stavbe in tloris zemljišča pod stavbo ne smejo segati izven 
tlorisa stavbe.

11. člen
(podatek, s katero parcelo je stavba povezana)

(1) Podatek, s katero parcelo je stavba povezana, je do-
ločen s tlorisom stavbe.

(2) Če je v katastru nepremičnin vpisan tloris stavbe, je 
podatek o povezavi stavbe s parcelo parcelna številka ene ali 
več parcel, na katerih je v katastru nepremičnin vpisan tloris 
te stavbe.

(3) Če v katastru nepremičnin ni vpisanega tlorisa stav-
be, je podatek o povezavi stavbe s parcelo točka povezave. 
Točka povezave mora ležati znotraj tlorisa stavbe in hkrati 
znotraj parcele. Če stavba leži na več parcelah, ima več točk 
povezave. Informacija, katere od teh parcel so povezane s 
stavbo, se pridobi iz tlorisa nadzemnega dela stavbe, v pri-
meru podzemnih stavb pa informacijo poda vlagatelj zahteve 
za vpis stavbe v kataster nepremičnin ali vpis spremembe 
podatkov katastra nepremičnin. Točka povezave je določena s 
koordinatami v državnem prostorskem koordinatnem sistemu. 
Koordinate točke povezave se izrazijo v metrih in zaokroži na 
dve decimalni mesti.

12. člen
(centroid stavbe)

(1) Stavbi se določi centroid stavbe.
(2) Koordinate centroida stavbe se določijo v državnem 

prostorskem koordinatnem sistemu. Vodijo se v metrih in zao-
krožijo na dve decimalni mesti.

(3) Centroid stavbe leži znotraj tlorisa stavbe.

13. člen
(višinske kote stavbe)

(1) Višinske kote stavbe se določijo z geodetsko izmero 
v državnem prostorskem koordinatnem sistemu. Vodijo se v 
metrih in zaokrožijo na eno decimalno mesto.

(2) Najnižja višinska kota stavbe je višina tlaka v prvi 
etaži. Najvišja višinska kota stavbe je najvišja višina strehe ali 
zidanega dela stavbe. Karakteristična višina stavbe je višina 
terena ob glavnem vhodu v stavbo glede na površje zemljišča.

14. člen
(etaža)

(1) Številka etaže in številka pritlične etaže se vodita kot 
pozitivna cela številka.

(2) Številka pritlične etaže opredeljuje tisto etažo, ki je 
neposredno nad zemeljsko površino ali največ za pol etažne 
višine nad njo. Če stavba take etaže nima, se številka pritlične 
etaže ne določi.

(3) Višina tal etaže se določi v državnem prostorskem 
koordinatnem sistemu. Vodi se v metrih in zaokroži na eno 
decimalno mesto.

(4) Višina etaže se vodi v metrih in zaokroži na eno de-
cimalno mesto. V primeru različnih višin etaže se vodi prevla-
dujoča višina etaže.

15. člen
(število etaž)

(1) Število etaž je skupno število etaž v stavbi pod površ-
jem in nad njim. Vodi se kot pozitivna cela številka.

(2) Medetaže se štejejo kot etaže.

(2) DRMS točke, ki v katastrskem postopku določa ureje-
no mejo, mora biti manjši ali enak 1 m (DRMS ≤ 1 m).

(3) Po določitvi DRMS se točki dodeli šifra točnosti iz 
šifranta, ki je sestavni del izmenjevalnih formatov iz 2. člena 
tega pravilnika.

7. člen
(model transformacije koordinat, način označitve točke  

v naravi in status točke)
(1) Model transformacije koordinat je verzija modela trans-

formacije z državnim modelom transformacije, določenim v skla-
du s predpisi, ki urejajo državni geodetski referenčni sistem.

(2) Način označitve točke v naravi je podatek o vrsti zna-
menja, s katerim je označena točka v naravi.

(3) Status točke je podatek o tem, ali je točka določena 
ali spremenjena v upravnem, sodnem ali tehničnem postopku.

8. člen
(namenska raba zemljišč)

(1) Podatki o namenski rabi zemljišč se vodijo s šiframi, 
ki so določene v šifrantu namenske rabe zemljišč v Prilogi 1, ki 
je sestavni del tega pravilnika.

(2) Namenska raba zemljišč se izkazuje v obliki deležev 
površin namenskih rab za vsako parcelo posebej. Deleži so 
zapisani v odstotkih in zaokroženi na eno decimalno mesto.

2.3. Podrobnejši podatki o stavbah in delih stavb

9. člen
(tloris stavbe)

(1) Tloris stavbe se vpiše v kataster nepremičnin, če je 
njegova površina enaka ali večja od 1 m².

(2) Koordinate točk tlorisa stavbe se določijo v državnem 
prostorskem koordinatnem sistemu. Vodijo se v metrih in zao-
krožijo na dve decimalni mesti.

(3) Koordinate točk tlorisa stavbe se določijo kot geo-
detska izmera v skladu z zakonom, ki ureja državni geodetski 
referenčni sistem.

(4) Površina tlorisa stavbe na parceli se izračuna iz rav-
ninskih koordinat točk. Vodi se v kvadratnih metrih.

10. člen
(tloris zemljišča pod stavbo, tloris nadzemnega dela stavbe  

in tloris podzemnega dela stavbe)
(1) Tloris zemljišča pod stavbo se vodi kot poligon v dr-

žavnem prostorskem koordinatnem sistemu.
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16. člen
(hišna številka)

Za vsako hišno številko se določi povezava s številko 
stavbe iz katastra nepremičnin.

17. člen
(centroid hišne številke)

(1) Lega centroida hišne številke je določena s centroidom 
stavbe.

(2) Če ima stavba določenih več hišnih številk, se za vsa-
ko hišno številko določi svoj centroid, praviloma blizu vhoda v 
stavbo, ki ga označuje, vendar znotraj tlorisa stavbe.

(3) Koordinate centroida hišne številke se določijo v dr-
žavnem prostorskem koordinatnem sistemu. Vodijo se v metrih 
in zaokrožijo na dve decimalni mesti.

18. člen
(dovoljena raba stavbe)

Dovoljena raba stavbe se prevzame iz prostorskega infor-
macijskega sistema do nivoja podrazreda natančno.

19. člen
(poligon dela stavbe)

Točke poligona dela stavbe se vpišejo s koordinatami v 
državnem prostorskem koordinatnem sistemu. Koordinate se 
vodijo v metrih in zaokrožijo na dve decimalni mesti.

20. člen
(sestavina dela stavbe)

(1) Lomne točke poligona sestavine dela stavbe se vpi-
šejo s koordinatami v državnem prostorskem koordinatnem 
sistemu. Koordinate se vodijo v metrih in zaokrožijo na dve 
decimalni mesti.

(2) Površina sestavine dela stavbe se vodi v kvadratnih 
metrih.

(3) Vrsti sestavin delov stavb sta atrij in parkirišče.
(4) Identifikacijska oznaka sestavine dela stavbe je dolo-

čena z zaporedno številko znotraj Republike Slovenije.

21. člen
(neto tlorisna površina dela stavbe)

(1) Neto tlorisna površina dela stavbe je vsota površin 
prostorov, ki pripadajo delu stavbe. Pri izračunu neto tlorisne 
površine dela stavbe se ne upoštevajo površine prostorov, po 
katerih se hodi samo med vzdrževanjem (npr. prazni prostori 
med zemljiščem in spodnjo stranjo stavbe, prostori znotraj 
prezračevanih streh in nepohodni podstrešni prostori).

(2) Neto tlorisna površina dela stavbe se izračuna v skla-
du s standardom SIST ISO 9836 tako, da se glede načina 
meritev in določitve površin uporabljata točki 5.1.1.1 in 5.1.5, 
razen točke 5.1.5.2 v delu, ki določa razdelitev na način iz točke 
5.1.3.1, in točke 5.1.5.5.

(3) Dolžine stranic prostora se merijo na centimeter na-
tančno. Stranice se merijo v višini tal, pri čemer se ne upošteva-
jo obrobe, pragovi ipd. Dolžine stranic prostorov, ki niso zaprti 
do polne višine ali so samo delno zaprti in nimajo elementov, 
ki omejujejo prostor (npr. balkon, terasa), se merijo do roba.

(4) Neto tlorisna površina dela stavbe se vodi v kvadratnih 
metrih in zaokroži na eno decimalno mesto.

(5) Če ima stavba en del stavbe ali če ima stavba več 
delov stavbe in je vsak od njih cela etaža ali več celih etaž, se 
lahko neto tlorisna površina dela stavbe ne glede na določbe 
tega člena izračuna iz merskih podatkov zemljišča pod stavbo 
in tlorisa stavbe ob upoštevanju debelin zunanjih zidov stavbe 
in števila etaž, če naročnik elaborata, ki je podlaga za vpis 
stavbe in delov stavbe v kataster nepremičnin, to zahteva.

(6) Podrobnejši način merjenja prostorov, izračun neto 
tlorisne površine dela stavbe in površine prostorov so določeni 
v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

22. člen
(uporabna površina dela stavbe)

(1) Uporabna površina dela stavbe se vodi v kvadratnih 
metrih in zaokroži na eno decimalno mesto.

(2) Uporabna površina dela stavbe se izračuna v skladu 
s točko 5.1.7.1 standarda SIST ISO 9836.

(3) Način določitve uporabne površine dela stavbe je v 
Prilogi 3 tega pravilnika.

23. člen
(prostornina rezervoarjev in silosov)

(1) Prostornina rezervoarjev in silosov se izračuna v skla-
du s točko 5.2.1.2.a standarda SIST ISO 9836.

(2) Prostornina rezervoarjev in silosov se vodi v kubičnih 
metrih in zaokroži na eno decimalno mesto.

(3) Podrobnejši način določitve prostornine rezervoarjev 
in silosov je v Prilogi 3 tega pravilnika.

24. člen
(vrsta in površina prostorov)

(1) Površina prostora se vodi v kvadratnih metrih in zao-
kroži na eno decimalno mesto.

(2) Vrste prostorov in povezava dejanske rabe delov stavb 
na klasifikacijo vrst objektov CC-SI v skladu s predpisom, ki 
ureja razvrščanje objektov, so navedeni v Prilogi 2, ki je sestav-
ni del tega pravilnika.

25. člen
(dejanska raba dela stavbe)

Vrste dejanskih rab dela stavbe so navedene v Prilogi 2 
tega pravilnika.

26. člen
(hišna številka dela stavbe)

(1) Če je stavbi določena hišna številka, se delu stavbe vpiše 
hišna številka le, če je del stavbe stanovanje ali poslovni prostor.

(2) Če je stavbi določenih več hišnih številk, se delu stav-
be lahko vpiše ena izmed hišnih številk, ki je določena stavbi 
glede na lego oziroma dostop do dela stavbe.

(3) Del stavbe ima lahko le eno hišno številko.

3. NAČIN IZKAZOVANJA PARCELNE ŠTEVILKE, ŠTEVILKE 
STAVBE IN ŠTEVILKE DELA STAVBE

27. člen
(izkazovanje parcelne številke)

(1) Parcelna številka se izkazuje tako, da se izpiše: bese-
da »parcela«, po presledku šifra katastrske občine brez vodil-
nih ničel, po presledku številka parcele, ki je določena v okviru 
katastrske občine, brez vodilnih ničel, ki ji sledita poševnica in 
poddelilka brez vodilnih ničel, če je ta določena.

(2) Parcelna številka se lahko izkazuje tudi tako, da se 
izpiše: besedilo »katastrska občina«, po presledku šifra kata-
strske občine brez vodilnih ničel, po presledku ime katastrske 
občine, po presledku beseda »parcela«, po presledku številka 
parcele, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih 
ničel, ki ji sledita poševnica in poddelilka brez vodilnih ničel, če 
je ta določena.

28. člen
(izkazovanje številke stavbe in številke dela stavbe)
(1) Številka stavbe se izkazuje tako, da se izpiše: beseda 

»stavba«, po presledku šifra katastrske občine brez vodilnih 
ničel, ki ji sledi vezaj in številka stavbe, ki je določena v okviru 
katastrske občine, brez vodilnih ničel.

(2) Številka stavbe se lahko izkazuje tudi tako, da se izpi-
še: besedilo »katastrska občina«, po presledku šifra katastrske 
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občine brez vodilnih ničel, po presledku ime katastrske občine, 
po presledku beseda »stavba« in po presledku številka stavbe, 
ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel.

(3) Številka dela stavbe se izkazuje tako, da se izpiše: 
besedilo »del stavbe«, po presledku šifra katastrske občine 
brez vodilnih ničel, ki ji sledi vezaj in številka stavbe, ki je 
določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih ničel, ter 
vezaj in številka dela stavbe, ki je določena v okviru stavbe, 
brez vodilnih ničel.

(4) Številka dela stavbe se lahko izkazuje tudi tako, da se 
izpiše: besedilo »katastrska občina«, po presledku šifra kata-
strske občine brez vodilnih ničel, po presledku ime katastrske 
občine, po presledku beseda »stavba«, po presledku številka 
stavbe, ki je določena v okviru katastrske občine, brez vodilnih 
ničel, po presledku besedilo »del stavbe« in po presledku števil-
ka dela stavbe, ki je določena v okviru stavbe, brez vodilnih ničel.

4. PRAVILA ZA IZDELAVO ELABORATOV

4.1 Splošno

29. člen
(obrazci za izdelavo elaboratov)

(1) V katastrskih postopkih se elaborati pripravijo na na-
slednjih obrazcih, ki so v Prilogi 5, ki je sestavni del tega 
pravilnika:

1. obrazec I: izjava vlagatelja zahteve;
2. obrazec N: naslovna stran elaborata;
3. obrazec V: vsebina elaborata;
4. obrazec P-1: skica;
5. obrazec P-2: prikaz sprememb;
6. obrazec P-3: strokovno poročilo;
7. obrazec B: poročilo bonitiranja zemljišča;
8. obrazec IZB: predlog izboljšave na širšem območju;
9. obrazec S-1: podatki o stavbi;
10. obrazec S-2: načrt stavbe;
11. obrazec S-3: etažni načrt;
12. obrazec S-4: podatki o delih stavbe;
13. obrazec S-5: prostori in površina;
14. obrazec S-6: sestavina dela stavbe;
15. obrazec S-7: preštevilčba;
16. obrazec S-8: katastrski podatki o stavbi in delu stavbe, 

ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata;
17. obrazec S-9: podatki o stavbi in delu stavbe, ki se 

spreminjajo z zahtevo brez elaborata;
18. obrazec S-10: prikaz sprememb za stavbe;
19. obrazec OB-0: spreminjanje mej občin;
20. obrazec OB-1: skica;
21. obrazec OB-2: prikaz sprememb;
22. obrazec OB-3: strokovno poročilo.
(2) Obrazci iz prejšnjega odstavka se izdelajo v digitalni 

obliki.

4.2 Pravila za izdelavo elaboratov spreminjanja podatkov  
o parcelah

30. člen
(strokovna pravila za koordinatni vklop)

Koordinatni vklop mora biti izveden tako, da se ob upošte-
vanju podatkov iz zbirke listin grafično prilagodi okolica parcel 
brez ustvarjanja dodatnih lomov ter da se ohranjajo topološka 
pravilnost, oblika parcele in medsebojna razmerja med parcelami.

31. člen
(neposredna bližina meje parcele  
in točnost obstoječega dela meje)

(1) Neposredna bližina meje parcele se določi za vsak 
del meje parcele posebej. Neposredna bližina meje parcele 
je enaka dvakratniku točnosti obstoječega dela meje parcele.

(2) Točnost dela meje je enaka točnosti koordinat krajišč 
daljice (v nadaljnjem besedilu: točka daljice), ki določata del meje. 
Točnost dela meje določa zgornja meja intervala vrednosti, dolo-
čenega za posamezno šifro točnosti v šifrantu, ki je sestavni del 
izmenjevalnih formatov iz 2. člena tega pravilnika. Če je točnost 
točk daljice različna, se točnost dela meje vzdolž meje določi z 
linearno interpolacijo točnosti točk, ki določata krajišči daljice.

(3) Če ena izmed točk daljice, ki določajo mejo parcele, 
nima določene točnosti koordinat, se šteje, da točnost dela 
meje ni določena.

(4) Če točka daljice nima določene točnosti koordinat in 
je bila koordinata določena z numeričnimi metodami izmere in 
na podlagi izmere izdelani načrti v merilu 1:1000, 1:2000 ali 
1:2500, se šteje, da je neposredna bližina meje na teh obmo-
čjih določena z dvakratno grafično natančnostjo merila načrta.

32. člen
(način določitve predlagane meje)

(1) Za določitev predlagane meje po podatkih katastra 
nepremičnin in za ugotovitev, ali se pokazana meja razlikuje od 
podatkov katastra nepremičnin, se uporabijo podatki katastra 
nepremičnin, vključno s podatki iz zbirke listin.

(2) Če je točnost koordinat točk meje parcele nižja od 
20 cm, pooblaščeni geodet pred uporabo teh koordinat oceni 
zanesljivost in točnost koordinat točk na podlagi primerjave in 
analize podatkov zbirke listin ter meritev pred izvedbo mejne 
obravnave. Pri določitvi predlagane meje v okviru ocenjene toč-
nosti se lahko upošteva tudi mejo dejanskega uživanja oziroma 
potek meje po grajenih ali naravnih objektih.

33. člen
(vodenje zapisnika mejne obravnave)

(1) Pooblaščeni geodet, ki vodi mejno obravnavo, zapis-
nik mejne obravnave piše sam ali ga po njegovih navodilih piše 
druga oseba.

(2) Pred začetkom mejne obravnave se lahko pripravi 
okvirni del zapisnika mejne obravnave, ki vsebuje:

– navedbo parcelne številke parcele, za katero se ureja 
meja, ter šifro in ime katastrske občine,

– navedbo kraja in časa začetka izvedbe mejne obrav-
nave,

– navedbo imena in priimka pooblaščenega geodeta, ki 
vodi mejno obravnavo,

– navedbo oseb, vabljenih na mejno obravnavo. Če je va-
bljena fizična oseba, se navede ime in priimek, naslov stalnega 
prebivališča in leto rojstva, za pravne osebe pa ime oziroma 
firma in naslov sedeža. Za vsakega vabljenega se navede tudi 
parcelna številka parcele, katere lastnik je. Če vabljena oseba 
ni lastnik parcele, ki se ureja, ali lastnik sosednje parcele, mora 
biti naveden razlog vabila (npr. hipotekarni upnik). Za pravne 
osebe se navede oseba, ki zastopa pravno osebo, in njen po-
ložaj (zakoniti zastopnik, pooblaščenec).

(3) Na začetku mejne obravnave se ugotovi, katere va-
bljene osebe so prisotne. Če so na mejni obravnavi poleg 
vabljenih oseb prisotne druge osebe, ki so lahko stranke v 
mejni obravnavi, se zanje v zapisniku mejne obravnave navede 
podatke iz četrte alineje prejšnjega odstavka.

(4) Zapisnik mejne obravnave vsebuje natančen vrstni 
red, potek in vsebino v postopku opravljenih dejanj in danih 
izjav. Zapisnik mejne obravnave se vodi tako, da je iz njega 
mogoče nedvoumno ugotoviti, pri katerih dejanjih so bili po-
samezni udeleženci prisotni in kaj so izjavili. V opisu poteka 
mejne obravnave mora biti navedeno zlasti, kateri udeleženci 
soglašajo s predlagano mejo in kateri udeleženci so pokazali 
svojo pokazano mejo, ker s predlagano mejo ne soglašajo. Iz 
zapisnika mejne obravnave mora biti nedvoumno razvidno, na 
katero predlagano mejo ali njen del oziroma pokazano mejo ali 
njen del se nanaša soglasje oziroma druge izjave udeležencev. 
Meja, ki se ureja, se v zapisniku mejne obravnave navede 
s parcelno številko parcel in točkami, ki so predmet mejne 
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obravnave, ali z eno ali več skic meje ali dela meje parcele 
z navedenimi parcelnimi številkami in točkami, ki so predmet 
mejne obravnave.

(5) Pooblaščeni geodet na mejni obravnavi posebej opo-
zori in v zapisniku mejne obravnave navede:

– katere pokazane meje se razlikujejo od meje po podat-
kih katastra nepremičnin, z navedbo dejanskih in dopustnih 
odstopanj za vsako lomno točko na tej meji,

– da je udeležence na mejni obravnavi, ki so pokazali 
mejo, ki se razlikuje od meje po podatkih katastra nepremičnin, 
opozoril, da take meje ni mogoče vpisati v kataster nepremičnin 
kot urejene meje,

– da se šteje, da se udeleženci strinjajo s predlagano 
mejo, če niso pokazali svoje pokazane meje, tudi če na mejni 
obravnavi s predlagano mejo ne soglašajo,

– podatke oziroma dejansko stanje v naravi, na podlagi 
katerih je določil predlagano mejo, če se dve ali več pokazanih 
mej ne razlikujejo od meje po podatkih katastra nepremičnin.

(6) Če se na mejni obravnavi predložijo dokumenti (npr. 
stari načrti, skice, fotografije, ugotovitve iz faze priprav na mej-
no obravnavo), se priložijo zapisniku mejne obravnave.

(7) Zapisnik mejne obravnave se vodi kronološko. Če se 
mejna obravnava ne konča isti dan, se v zapisnik mejne obrav-
nave za vsak dan posebej vpišejo dejanja, ki so bila izvedena 
tega dne, in ta del podpišejo stranke in drugi udeleženci, ki so 
sodelovali na mejni obravnavi določenega dne.

(8) Če se mejna obravnava za isto parcelo izvede z udele-
ženci ločeno, mora biti to razvidno iz zapisnika mejne obravnave. 
Iz zapisnika mejne obravnave mora biti razvidno tudi, da je v pri-
meru, ko je nadaljevanje mejne obravnave z drugimi udeleženci 
vplivalo na predhodna izvedena dejanja, pooblaščeni geodet 
o tem pisno seznanil udeležence prej izvedenega dela mejne 
obravnave. Če so se udeleženci prej izvedenega dela mejne 
obravnave s spremembami strinjali, se mejna obravnava ne 
ponovi. V vseh ostalih primerih se mejna obravnava v tem delu 
ponovno izvede, izjave in soglasja, dana v predhodno izvedeni 
mejni obravnavi, se v tem primeru ne upoštevajo.

(9) Preden udeleženec podpiše zapisnik mejne obravna-
ve, se mu ga prebere. Če želi, zapisnik mejne obravnave ude-
leženec prebere sam. Če je na mejni obravnavi več udeležen-
cev, pooblaščeni geodet lahko prebere udeležencu le tisti del 
zapisnika, ki se nanaša nanj, če se ta udeleženec s tem strinja.

(10) Če udeleženec želi podpisati le svojo prisotnost na 
mejni obravnavi, mora biti to v zapisniku mejne obravnave 
nedvoumno zapisano, navedeno pa mora biti tudi, pri katerih 
dejanjih je bil prisoten.

(11) Popravki in dopolnitve že podpisanih delov zapisni-
ka mejne obravnave se navedejo na koncu zapisnika mejne 
obravnave, s podpisi pooblaščenega geodeta in udeležencev, 
na katere popravek ali dopolnitev vpliva.

34. člen
(vodenje zapisnika mejne obravnave v postopku  

nove izmere)
(1) V opisu poteka mejne obravnave v postopku nove 

izmere se v zapisniku mejne obravnave namesto vsebine iz 
četrtega odstavka prejšnjega člena navede le, kateri udeleženci 
soglašajo s predlagano mejo ali delom meje in kateri udeležen-
ci ne soglašajo s predlagano mejo ali delom meje. Iz zapisnika 
mora biti nedvoumno razvidno, na katero predlagano mejo ali 
njen del se nanaša soglasje ali nesoglasje udeležencev. Meja, 
ki se ureja, se v zapisniku navede s parcelno številko parcel in 
točkami, ki so predmet mejne obravnave, ali z eno ali več skic 
meje ali dela meje parcele z navedenimi parcelnimi številkami 
in točkami, ki so predmet mejne obravnave.

(2) Iz zapisnika mejne obravnave v postopku nove izmere 
mora biti razvidno, da je pooblaščeni geodet na mejni obravna-
vi v postopku nove izmere namesto opozoril iz petega odstavka 
prejšnjega člena udeležence posebej opozoril, da bodo v kata-
stru nepremičnin kot urejene vpisane samo soglasno urejene 
meje in da bo, če ne bo doseženo soglasje, izvedena lokacijska 
izboljšava te meje.

(3) Če se v postopku nove izmere izvede preureditev par-
cel se v postopku nove izmere za parcele na območju preure-
ditve parcel izdela tudi zapisnik o preureditvi parcel, ki vsebuje:

– navedbo parcelnih številk na območju preureditve par-
cel in grafični prikaz stanja po preureditvi parcel z navedbo 
parcelnih številk in točk na mejah parcel po preureditvi,

– navedbo parcelnih številk in vseh lastnikov za vse par-
cele na območju preureditve in podpis soglasja vseh lastnikov 
parcel z izvedeno preureditvijo parcel.

35. člen
(izjava o soglasju k izravnani meji)

(1) Izjavo o soglasju k izravnani meji mora lastnik parcele 
dati pisno.

(2) Izjava o soglasju k izravnani meji vsebuje:
– navedbo parcelnih številk parcel in točk, med katerimi 

se izravna meja, ter ime in šifro katastrske občine,
– navedbo lastnikov parcel, med katerimi se izravnava 

meja, in
– podpis soglasja z izravnano mejo lastnikov parcel, med 

katerimi se izravna meja.

36. člen
(označitev urejene meje parcele v naravi, dodatni mejniki  

in posredna označitev meje)
(1) Urejena meja parcele se v naravi označi tako, da se 

točke označijo z mejniki.
(2) Če je pri označitvi urejene meje parcele ugotovljeno, 

da v naravi že obstajajo mejniki, vendar niso postavljeni na 
pravem mestu, geodetsko podjetje te mejnike odstrani oziroma 
postavi na pravo mesto.

(3) Urejena meja parcele se v naravi lahko označi z doda-
tnimi mejniki, ki morajo biti postavljeni tako, da ne spremenijo 
poteka urejene meje parcele. Za dodatni mejnik se v katastru 
nepremičnin določi točka.

(4) Če mejnika zaradi fizičnih ovir v naravi ni mogoče po-
staviti v naravi na mejo parcele, se meja parcele lahko označi 
posredno. Posredna označba mora nedvoumno označevati 
položaj točke. Za posredno označbo se ne sme uporabiti mej-
nikov iz prve, druge in tretje alineje 37. člena tega pravilnika.

(5) Posredna označitev meje iz prejšnjega odstavka se 
izvede na parceli lastnika, ki zahteva označitev meje, ali na 
sosednji parceli, če s tem soglaša lastnik sosednje parcele.

(6) Če ratificirana mednarodna pogodba prepoveduje po-
stavljanje mejnikov na oziroma ob državni meji, se del meje 
parcele, ki poteka po državni meji, lahko označi s posredno 
označbo, del meje parcele, ki se državne meje dotika, pa se 
lahko označi s posredno označbo ali dodatnim mejnikom.

37. člen
(mejniki)

Vidni del mejnika v naravi je lahko:
– kvadratne oblike velikosti 10 x 10 cm,
– okrogle oblike s premerom najmanj 2 cm in največ 10 cm,
– križ velikosti 5 x 5 cm, vklesan v naravni kamen ali v 

grajen objekt, ali
– druga nazorna označba, ki nedvoumno in trajno ozna-

čuje položaj točke v naravi.

4.3. Pravila za izdelavo elaboratov vpisa podatkov  
o stavbi in delih stavb oziroma vpisa sprememb 

podatkov o stavbi in delih stavb

38. člen
(zapisnik obravnave elaborata vpisa podatkov o stavbi  

in delih stavb oziroma vpisa sprememb podatkov o stavbi  
in delih stavb)

Če je posameznik lastnik vseh delov stavbe ali vseh 
delov stavbe, ki se spreminjajo, se lahko namesto zapisnika 
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obravnave elaborata na obrazec S-1 iz Priloge 5 tega pravilnika 
vpiše njegova izjava, ki jo mora podpisati, da podatki izkazujejo 
dejansko stanje stavbe in delov stavb v naravi.

39. člen
(zapisnik obravnave elaborata v primeru sprememb podatkov 

o stavbah in skupnih delih stavb)
Za podatke o stavbi in za skupne dele stavb, ki so v etažni 

lastnini, se obravnava elaborata izvede z upravnikom stavbe, 
če je ta določen. Če upravnik stavbe ni določen, se obravnava 
izvede z vsemi etažnimi lastniki.

40. člen
(etažni načrt)

(1) V postopku izdelave elaborata se izdela etažni načrt 
v elektronski obliki.

(2) Etažni načrt se izdela za vsako etažo posebej. Etažni 
načrti se oštevilčijo s številko stavbe in številko etaže. Za vsako 
etažo se vodi podatek o poligonu etaže, višini tal in višini etaže.

(3) V etažnem načrtu se prikažejo poligoni, ki pripadajo 
posameznemu delu stavbe. Del stavbe ima lahko več poligo-
nov v eni ali več etažah. Poligoni se označijo s številko dela 
stavbe in številko etaže. Poligoni istih delov stavb v eni etaži 
se ne smejo dotikati.

(4) Meja poligona, ki pripadajo posameznemu delu stav-
be, se vpiše s koordinatami v državnem prostorskem koordi-
natnem sistemu. Koordinate se vodijo v metrih in zaokrožijo na 
dve decimalni mesti. Pri določitvi mej poligona se ne upošteva 
debeline sten. Meje poligona morajo biti vpisane tako, da je 
razmerje površin poligonov v etažnem načrtu sorazmerno raz-
merju izmerjenih površin poligonov v posamezni etaži.

(5) Etažni načrti posameznih etaž morajo biti lokacijsko 
usklajeni med seboj in s tlorisom stavbe.

5. VRSTE ELABORATOV

5.1 Skupni določbi

41. člen
(elaborat)

(1) Elaborati morajo vsebovati obrazec N in obrazec V iz 
Priloge 5 tega pravilnika.

(2) Če se hkrati izvede več katastrskih postopkov, se 
lahko izdela skupen elaborat. Na naslovni strani skupnega ela-
borata se navedejo vsi izvedeni katastrski postopki, v skupnem 
elaboratu pa se nahaja zbir sestavin elaboratov posameznih 
katastrskih postopkov tako, da je vsaka sestavina v skupnem 
elaboratu le enkrat.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se skupnega elaborata 
ne izdela za naslednje katastrske postopke:

– nova izmera,
– komasacija,
– spremembe bonitete zemljišč ali
– določitev spremenjenih mej občin, ki ga sporazumno 

izvedeta občini.
(4) Pooblaščeni geodet ali pooblaščeni projektant z elek-

tronskim podpisom na naslovni strani elaborata potrdi, da ela-
borat izkazuje dejansko stanje na terenu in je izdelan v skladu 
s predpisi, standardi in pravili za evidentiranje nepremičnin. 
Datum elektronskega podpisa se šteje kot datum potrditve 
elaborata.

(5) Če elaborat izdela Geodetska uprava Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava), se na 
naslovni strani namesto podatkov o podjetju vpišejo podatki 
organizacijske enote geodetske uprave, ki je izdelala elaborat 
in namesto podatkov o pooblaščenem geodetu ali pooblašče-
nem projektantu podatki o uradni osebi geodetske uprave, ki je 
potrdila elaborat. Uradna oseba geodetske uprave, ki je potrdila 
elaborat z elektronskim podpisom na naslovni strani elaborata, 

potrdi, da je elaborat izdelan v skladu s predpisi, standardi in 
pravili za evidentiranje nepremičnin.

(6) Na naslovni strani elaborata za vpis sprememb v 
katastru nepremičnin na podlagi pravnomočne sodne odločbe 
ali sodne poravnave se ne vpišejo podatki o podjetju, name-
sto podatkov o pooblaščenemu geodetu ali pooblaščenemu 
projektantu pa se vpišeta ime in priimek sodnega izvedenca 
geodetske stroke, namesto številke objave katastrskega po-
stopka se vpiše datum dokončanja elaborata. Sodni izvedenec 
z elektronskim podpisom na naslovni strani elaborata potrdi, da 
je elaborat izdelan v skladu s predpisi, standardi in pravili za 
evidentiranje nepremičnin.

(7) Navodila za izpolnitev obrazcev, ki jih morajo vse-
bovati elaborati, in primeri izpolnjenih obrazcev so objavljeni 
osrednjem spletnem mestu državne uprave.

42. člen
(izjava vlagatelja zahteve)

Kadar zahtevo z elaboratom vloži v informacijski sistem 
kataster pooblaščeni geodet ali pooblaščeni projektant, se 
elaboratu priloži podpisana izjava vlagatelja zahteve o njegovi 
privolitvi, da se zahteva z elaboratom vloži v informacijski sis-
tem kataster, na obrazcu I iz Priloge 5 tega pravilnika.

5.2 Elaborati spreminjanja podatkov o parcelah

43. člen
(elaborati za spreminjanje podatkov o parcelah)

Elaborati za spreminjanje podatkov o parcelah se obliku-
jejo glede na vrsto katastrskih postopkov in so naslednji:

1. elaborat ureditve meje parcele,
2. elaborat označitve urejene meje parcele,
3. elaborat nove izmere,
4. elaborat lokacijske izboljšave,
5. elaborat parcelacije,
6. elaborat izravnave meje,
7. elaborat komasacije,
8. elaborat določitve območja služnosti in območja stavb-

ne pravice in
9. elaborat spremembe bonitete zemljišč.

44. člen
(sestavine elaborata)

Sestavine elaboratov, ki se izdelajo za spreminjanje po-
datkov o parceli, razen elaborata spremembe bonitete zemljišč 
iz 73. člena tega pravilnika, so poleg obrazca N in obrazca V 
še naslednji obrazci iz Priloge 5 tega pravilnika:

– obrazec P-1,
– obrazec P-2,
– obrazec P-3.

45. člen
(oblika elaborata)

(1) Elaborat se izdela v formatu A4.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko obrazec P-1 

in obrazec P-2 izdelata v formatu A3, če je to potrebno zaradi 
preglednosti vsebine.

(3) Strani elaborata se oštevilčijo.
(4) Obrazci iz prvega odstavka prejšnjega člena so lahko 

izdelani na več straneh. Če so izdelani na več straneh, mora 
biti na vsaki strani ponovljena glava obrazca.

46. člen
(obrazec P-1: skica)

(1) Skica je položajno usklajen prikaz fizičnih struktur 
in pojavov na zemeljskem površju ter podatkov o parcelah in 
stavbah v času izvedbe postopka za izdelavo elaborata.

(2) Skica se izdela na obrazcu P-1 iz Priloge 5 tega pra-
vilnika. Skica vsebuje naslednje podatke:
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1. o mejah parcel, tlorisu stavbe in sestavinah delov stav-
be, območjih služnosti in območjih stavbne pravice, območjih 
občin, območjih katastrskih občin, državni meji,

2. parcelne številke, številke stavb, identifikacijske ozna-
ke območij stavbnih pravic, identifikacijske oznake območij 
služnosti, identifikacijske oznake sestavin delov stavb, šifre in 
imena občin ter šifre in imena katastrskih občin,

3. o točkah,
4. o označitvi točk,
5. o v naravi izmerjenih razdaljah:
– med točkami na meji parcel,
– med točkami na meji parcel in drugimi točkami, upora-

bljenimi pri izmeri,
6. o lastnikih (ime in priimek oziroma firma),
7. o topografski vsebini,
8. o geodetskih točkah.
(3) Skica ima tudi opis skice, ki poleg podatkov, navedenih 

na obrazcu, vsebuje tudi pomen uporabljenih dodatnih simbo-
lov in dodatnih barv.

(4) V skici elaborata ureditve meje se prikažejo tudi poka-
zane meje in razdalje med pokazanimi mejami in predlagano 
mejo, pri čemer se označi, kdo je pokazal posamezno poka-
zano mejo.

(5) V skici elaborata parcelacije se navede tudi predpis 
ali akt omejitve spreminjanja mej parcel, če se je ta upošteval 
pri izdelavi elaborata.

47. člen
(obrazec P-2: prikaz sprememb)

Prikaz sprememb se izdela na obrazcu P-2 iz Priloge 5 
tega pravilnika. V prikazu sprememb se prikažejo podatki, ki 
so vpisani v katastru nepremičnin, in spremembe, predlagane 
v elaboratu. Spremembe meje parcele, območja služnosti, 
območja stavbne pravice in določitev spremenjenih mej občin 
se prikažejo grafično, spremembe drugih podatkov pa opisno.

48. člen
(obrazec P-3: strokovno poročilo)

Strokovno poročilo se izdela na obrazcu P-3 iz Priloge 5 
tega pravilnika. Strokovno poročilo vsebuje:

– podatke o določitvi koordinat točk,
– izračun površin,
– uporabljene podatke in
– analizo točnosti.

49. člen
(podatki o določitvi koordinat točk)

(1) Če se spremenijo ali na novo določijo koordinate 
točk, vsebuje strokovno poročilo iz prejšnjega člena podatke o 
določitvi koordinat točk, ki omogočajo ponovno izvedbo in sle-
dljivost postopka ter preveritev izvedenih opazovanj, izračunov 
in predlaganih sprememb koordinat.

(2) Podatki o določitvi koordinat točk so:
– podatki izmere, kontrolnih merjenj in izračun koordinat, 

če se koordinate določijo z geodetsko izmero ali drugimi geo-
detskimi metodami določitve koordinat,

– podatki o transformaciji, če se koordinate določijo s 
transformacijo,

– opis postopka lokacijske izboljšave z navedbo in opisom 
metode določitve koordinat točk, če se koordinate določijo z 
lokacijsko izboljšavo,

– seznam točk katastra nepremičnin s podatki točk pred 
in po spremembi.

50. člen
(izračun površin in mejna vrednost)

(1) Površina parcele, območja stavbne pravice na parceli 
in območja služnosti na parceli se vodi v kvadratnih metrih.

(2) Površina urejene parcele se izračuna iz ravninskih 
koordinat točk in se zaokroži na kvadratni meter.

(3) Površina parcele, ki ni urejena, se spremeni, če je 
absolutna vrednost razlike med vpisano površino in površino, 
izračunano iz ravninskih koordinat točk po spremembi, večja 
od 10 % vpisane površine.

(4) Ob spremembi podatkov o mejah parcele se z novim 
stanjem uskladijo naslednji podatki:

– podatek, s katero stavbo je parcela povezana,
– površina tlorisa stavbe na parceli,
– površina zemljišča pod stavbo na parceli in
– podatki o sestavinah delov stavbe na parceli.

51. člen
(uporabljeni podatki)

(1) Strokovno poročilo vsebuje navedbo podatkov, ki so bili 
uporabljeni v postopkih za izdelavo elaborata, utemeljitev upo-
rabe navedenih podatkov in posebej navedbo razlogov, kadar 
niso bili uporabljeni zadnji vpisani in drugi razpoložljivi podatki.

(2) V strokovnem poročilu elaborata za vpis sprememb v 
katastru nepremičnin na podlagi pravnomočne sodne odločbe 
ali sodne poravnave se uporabljeni podatki ne navedejo.

52. člen
(analiza točnosti)

(1) Strokovno poročilo vsebuje analizo točnosti, ki vsebuje 
analizo točnosti koordinat točk in določitev neposredne bližine 
meje parcele.

(2) Analiza točnosti dokazuje, da spremenjena ali nova 
meja ne posega v sosednjo parcelo.

(3) Če na podlagi vpisanih podatkov o točnosti točk ni 
mogoče dokazati izpolnjevanja pogoja iz prejšnjega odstavka, 
mora biti to utemeljeno z dodatnimi meritvami, lokacijsko izbolj-
šavo ali ureditvijo meje.

53. člen
(druge sestavine elaboratov)

Poleg sestavin elaboratov iz 44. člena tega pravilnika so 
sestavine posameznih elaboratov naslednje:

1. sestavine elaborata ureditve meje so tudi:
– dokazila, da so bile stranke, ki se postopka izdelave 

elaborata ureditve meje niso udeležile, pravilno vabljene,
– seznam oseb, ki v zemljiški knjigi nimajo vpisanega 

podatka o EMŠO ali matični številki pravne osebe oziroma v 
katastru nepremičnin upravljavec ni vpisan z matično številko 
pravne osebe, in

– zapisnik mejne obravnave;
2. sestavina elaborata izravnave meje so tudi izjave la-

stnikov o soglasju k izravnanem delu meje in dokazila o izpol-
njevanju pogojev za izravnavo;

3. sestavina elaborata označitve urejene meje parcele je 
tudi navedba obveščenih lastnikov parcel in lastnikov, ki so se 
udeležili označitve urejene meje v naravi;

4. sestavini elaborata parcelacije sta tudi načrt parcel, če 
se parcelacija izvede zaradi načrtovane prostorske ureditve v 
postopkih prostorskega načrtovanja, in soglasje k parcelaciji, 
kadar to določajo predpisi, ki urejajo prostor;

5. sestavina elaborata nove izmere so tudi:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za uvedbo nove izmere,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za preureditev parcel, 

če se izvaja;
6. sestavine elaborata pogodbene komasacije so tudi po-

godba, načrt nove razdelitve zemljišč in komasacijsko soglasje 
ali dovoljenje;

7. sestavina elaborata upravne komasacije je tudi dokonč-
na odločba upravnega organa.

54. člen
(predlog za izvedbo lokacijske izboljšave na širšem območju 

izvedbe katastrskega postopka)
(1) Predlog za izvedbo lokacijske izboljšave na širšem 

območju izvedbe katastrskega postopka se vloži na obrazcu 



Stran 2066 / Št. 41 / 23. 3. 2022 Uradni list Republike Slovenije

IZB iz Priloge 5 tega pravilnika. Priloge obrazca IZB iz Priloge 5 
tega pravilnika v izmenjevalnih formatih so naslednji podatki:

– koordinate točk, ki so bile določene v katastrskem 
postopku,

– koordinate točk iz arhivskih elaboratov, transformirane 
v državni prostorski koordinatni sistem,

– lokalne koordinate točk iz arhivskih elaboratov v prime-
ru, ko transformacija v državni prostorski koordinatni sistem ni 
mogoča, in

– podatke obdelave katastrskega postopka z lokacijsko 
izboljšavo.

(2) Podatke iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka 
geodetsko podjetje posreduje za arhivske elaborate na območ-
ju parcel ali njihovih delov, ki so v pasu najmanj 200 m od meje 
parcele, za katero se izvaja katastrski postopek.

(3) Podatke iz prvega odstavka tega člena geodetsko 
podjetje posreduje geodetski upravi preko elektronske pošte.

5.3 Elaborat za vpis podatkov o stavbi in delih stavb 
oziroma vpis sprememb podatkov o stavbi in delih stavb

55. člen
(vrste elaboratov)

Za vzdrževanje podatkov o stavbah in delih stavb se 
uporabljata elaborat za vpis podatkov o stavbi in delih stavb ter 
elaborat za vpis sprememb podatkov o stavbi in o delih stavb.

56. člen
(sestavine elaborata)

(1) Elaborata iz prejšnjega člena se izdelata v formatu A4. 
Izjemoma se lahko etažni načrt izdela v formatu A3, če je 
to potrebno zaradi preglednosti vsebine. Strani elaborata se 
oštevilčijo.

(2) Elaborata iz prejšnjega člena obsegata:
– obrazce, na katerih se izdela elaborat,
– zapisnik obravnave elaborata,
– dokazila, da so bile stranke, ki se obravnave elaborata 

niso udeležile, pravilno vabljene, in seznam oseb, ki v zemljiški 
knjigi nimajo vpisanega podatka o EMŠO ali matični številki 
pravne osebe oziroma v katastru nepremičnin upravljavec ni 
vpisan z matično številko pravne osebe,

– podatke za vpis podatkov v kataster nepremičnin v 
predpisanih izmenjevalnih formatih in

– geolocirane fotografije stavbe.

57. člen
(obrazci)

(1) Sestavine elaboratov, ki se izdelajo za vzdrževanje po-
datkov o stavbah in delih stavb, so poleg obrazca N in obrazca 
V še naslednji obrazci iz Priloge 5 tega pravilnika:

1. obrazec S-1;
2. obrazec S-2;
3. obrazec S-3;
4. obrazec S-4;
5. obrazec S-5;
6. obrazec S-6;
7. obrazec S-7;
8. obrazec S-8;
9. obrazec S-9 in
10. obrazec S-10.
(2) Elaborat iz 55. člena tega pravilnika vsebuje poleg 

obrazcev iz prejšnjega odstavka še obrazec P-1 in obrazec P-3 
s smiselno uporabo vsebin, ki so potrebne za vpis podatkov o 
tlorisu stavbe in sestavin delov stavb.

(3) Na eni strani je lahko več obrazcev, razen obrazca S-2 
in obrazca S-3, ki morata biti izdelana vsak na svoji strani ali 
na več straneh.

(4) Obrazec je lahko izdelan na več straneh. Če je izde-
lan na več straneh, mora biti na vsaki strani ponovljena glava 
obrazca.

58. člen
(obrazec S-1: podatki o stavbi)

(1) Za stavbe, ki imajo določenih več hišnih številk, se na 
obrazcu S-1 iz Priloge 5 tega pravilnika vpiše podatek o vseh 
naslovih.

(2) Izjava geodetskega podjetja ali projektanta, da je ko-
ordinate točk tlorisa stavbe določil oziroma tloris stavbe izdelal 
pooblaščeni geodet, se napiše na obrazcu S-1 iz Priloge 5 
tega pravilnika.

59. člen
(obrazec S-2: načrt stavbe)

(1) Prerez stavbe, iz katerega so razvidne lege vseh etaž 
v stavbi z vpisanimi številkami etaž, se prikaže na obrazcu S-2 
iz Priloge 5 tega pravilnika. Označijo se tudi vhodi v stavbo in 
točke, na katere se nanašajo višine.

(2) Tloris stavbe, ki je navpična projekcija zunanjih obrisov 
celotne stavbe nad in pod zemljiščem na vodoravno ravnino, 
se prikaže na obrazcu S-2 iz Priloge 5 tega pravilnika. Tloris 
se izdela v merilu 1:200, 1:500 ali 1:1000 glede na preglednost 
vsebine in se posebej navede. Označi se smer proti severu. 
Posebej se prikaže nadzemni tloris stavbe, podzemni tloris 
stavbe in tloris zemljišča pod stavbo.

60. člen
(obrazec S-3: etažni načrt)

(1) Izris etažnega načrta, ki zaradi preglednosti vsebuje 
tudi prerez stavbe, se prikaže na obrazcu S-3 iz Priloge 5 tega 
pravilnika.

(2) Obrazec S-3 iz Priloge 5 tega pravilnika vsebuje za 
vsako etažo višino tal in višino etaže ter merilo, v katerem je 
etažni načrt izrisan.

61. člen
(obrazec S-6: sestavina dela stavbe)

Sestavina dela stavbe v povezavi s tlorisom stavbe in 
parcelo se grafično prikaže na obrazcu S-6 iz Priloge 5 tega 
pravilnika.

62. člen
(obrazec S-7: preštevilčba)

Preštevilčba stavb in preštevilčba delov stavb se prikaže 
na obrazcu S-7 iz Priloge 5 tega pravilnika tako, da se navedejo 
številke stavb in številke delov stavb pred in po preštevilčbi. 
Preštevilčba številk stanovanj in številk poslovnih prostorov 
se prikaže tako, da se navedejo številke stanovanj in številke 
poslovnih prostorov pred in po preštevilčbi. Če številk ni, se 
stanje prikaže z oznako »/«.

63. člen
(obrazec S-10: prikaz sprememb za stavbe)

V prikazu sprememb za stavbe se na obrazcu S-10 iz 
Priloge 5 tega pravilnika prikažejo podatki tlorisa stavbe in 
sestavin delov stavb, ki so vpisani v katastru nepremičnin, 
in spremembe, predlagane v elaboratu. Spremembe tlorisov 
stavbe in sestavin delov stavb se prikažejo grafično.

64. člen
(elaborat za vpis podatkov o stavbi in delih stavb)

(1) Elaborat za vpis podatkov o stavbi in delih stavb mora 
poleg obrazca N in obrazca V iz Priloge 5 tega pravilnika vse-
bovati naslednje:

1. obrazce iz Priloge 5 tega pravilnika:
– obrazec S-1;
– obrazec S-2;
– obrazec S-3;
– obrazec S-4;
– obrazec S-5;
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– obrazec S-9;
– obrazec S-10;
– obrazec P-1;
– obrazec P-3;
2. zapisnik obravnave elaborata;
3. dokazila, da so bile stranke, ki se obravnave elaborata 

niso udeležile, pravilno vabljene in seznam oseb, ki v zemljiški 
knjigi nimajo vpisanega podatka o EMŠO ali matični številki 
pravne osebe oziroma v katastru nepremičnin upravljavec ni 
vpisan z matično številko pravne osebe;

4. fotografije stavbe.
(2) Elaborat za vpis podatkov o stavbi in delih stavb lahko 

vsebuje tudi:
– obrazec S-6 iz Priloge 5 tega pravilnika;
– obrazec S-7 iz Priloge 5 tega pravilnika;
– zahtevo naročnika elaborata za izračun površine dela 

stavbe v skladu s petim odstavkom 21. člena tega pravilnika.

65. člen
(elaborat za vpis sprememb podatkov o stavbi  

in delih stavbe)
Elaborat za vpis sprememb podatkov o stavbi in delih 

stavbe vsebuje podatke, določene s tem pravilnikom za posa-
mezno vrsto spremembe podatkov.

66. člen
(obrazci elaborata za vpis sprememb podatkov  

o stavbi in delih stavbe)
(1) Vsebina elaborata za vpis sprememb podatkov o 

stavbi in delih stavbe je odvisna od podatka, ki se spreminja.
(2) Elaborat za vpis sprememb podatkov o stavbi in delih 

stavbe mora vsebovati obrazec N in obrazec V iz Priloge 5 tega 
pravilnika ter obrazce in dokumente iz 56. člena tega pravilnika, 
ki se jih sprememba dotika, in zapisnik o izvedeni obravnavi.

67. člen
(način izpolnjevanja obrazcev pri izdelavi elaborata za vpis 

sprememb podatkov o stavbi in delih stavbe)
(1) Pri izdelavi elaborata za vpis sprememb podatkov o 

stavbi in delih stavbe se obrazci za posamezne spremembe 
podatkov izpolnijo tako, da se izdela nov obrazec, lahko pa 
se podatki izpolnijo na kopiji obrazca iz elaborata že vpisane 
stavbe tako, da je pregledno in nedvoumno razvidno, kateri 
podatki so se spremenili in kako. Novo stanje se označi z 
rdečo barvo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je treba obrazec spre-
membe izdelati na novem obrazcu v skladu s tem pravilnikom, 
če obrazec iz elaborata že vpisane stavbe ni izdelan v skladu 
s tem pravilnikom.

6. SPREMEMBE PODATKOV NA ZAHTEVO  
BREZ ELABORATA

68. člen
(spremembe podatkov o stavbi in o delih stavbe,  

ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata)
(1) Če se spremenijo podatki o stavbi ali delu stavbe, ki 

se spreminjajo na zahtevo brez elaborata, mora biti zahtevi za 
spremembo podatkov o stavbi in delu stavbe priložen obrazec 
S-9 iz Priloge 5 tega pravilnika.

(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka se priložijo:
– v primeru spremembe letnic obnove stavbe oziroma 

dela stavbe: dokazila, ki izkazujejo spremenjeno leto obnove;
– v primeru spremembe podatka o upravniku dela stavbe: 

sklenjena pogodbo o upravljanju;
– v primeru spremembe podatka o vrsti prostorov ali 

podatka o površini prostorov: obrazec S-5 iz Priloge 5 tega 
pravilnika.

69. člen
(spremembe podatkov o stavbi in delu stavbe,  

ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata in so vpisane  
v kataster nepremičnin s statusom stavbe »katastrsko 

vpisana stavba« oziroma s statusom dela stavbe  
»katastrsko vpisani del stavbe«)

(1) Podatek o številu etaž, številki pritlične etaže, letu 
izgradnje stavbe, številki etaže in o dejanski rabi dela stavbe, 
v kolikor je stavba ali del stavbe vpisana v kataster nepremič-
nin s statusom stavbe »katastrsko vpisana stavba« oziroma s 
statusom dela stavbe »katastrsko vpisani del stavbe«, se lahko 
spremeni tudi na podlagi vlagateljeve zahteve za spremembo 
podatka o stavbi in delu stavbe na podlagi dokazil.

(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka se priloži obrazec S-8 
iz Priloge 5 tega pravilnika.

(3) Zahtevi iz prvega odstavka tega člena se priložijo:
– v primeru spremembe podatka o dejanski rabi dela 

stavbe: obrazec S-5 iz Priloge 5 tega pravilnika ter fotografija, 
ki izkazuje dejansko rabo dela stavbe;

– v primeru spremembe podatka o številu etaž, podatka o 
številki etaže ali podatka o številki pritlične etaže: prerez stavbe 
z označenimi etažami;

– v primeru spremembe leta izgradnje stavbe: dokazila, ki 
izkazujejo spremenjeno leto izgradnje stavbe.

(4) V primeru solastništva posameznega dela stavbe 
obrazce podpišejo vsi solastniki, za podatke o stavbi in za 
skupne prostore pa upravnik stavbe.

7. DRUGO MNENJE

70. člen
(način pridobitve elaborata za izdelavo drugega mnenja)

(1) Geodetsko podjetje, ki je prejelo naročilo za izdelavo 
drugega mnenja, preko elektronske pošte posreduje geodetski 
upravi vlogo za posredovanje elaborata skupaj z naročilom za 
izdelavo drugega mnenja. Vloga vsebuje številko elaborata, 
ki je vpisan v informacijski sistem kataster in za katerega se 
izdeluje drugo mnenje. Številka elaborata se pridobi iz infor-
macijskega sistema kataster.

(2) Geodetska uprava geodetskemu podjetju iz prejšnjega 
odstavka posreduje zahtevan elaborat najpozneje v treh delov-
nih dneh od prejema vloge za pridobitev elaborata za izdelavo 
drugega mnenja.

8. BONITETA ZEMLJIŠČA

71. člen
(podatki za določanje bonitete zemljišča)

(1) Lastnosti tal, klime, reliefa in posebnih vplivov se 
ugotavljajo po merilih za bonitiranje zemljišč iz Priloge 4, ki je 
sestavni del tega pravilnika.

(2) Lastnosti tal, klime in reliefa se določijo v točkah, po-
sebni vplivi pa v deležu.

72. člen
(določitev bonitete zemljišča)

(1) Zemljišče z enakimi lastnostmi tal, klime, reliefa in po-
sebnih vplivov se določi kot svoje območje bonitete zemljišča, 
ki se mu izračunajo in določijo bonitetne točke. Meja območja 
bonitete zemljišča je neodvisna od poteka meje parcele.

(2) Bonitetne točke območja bonitete zemljišča se izraču-
najo po naslednji enačbi:

kjer so:
B = boniteta območja;
Tx = točke lastnost tal;
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Kx = točke lastnosti klime;
Rx = točke lastnosti reliefa;
∑ % posebni vplivi = vsota deležev posebnih vplivov.
(3) Število bonitetnih točk za parcelo se izračuna na 

podlagi grafičnega preseka območij bonitete zemljišča s par-
celami.

(4) Če leži parcela na več območjih bonitete zemljišč, se 
število bonitetnih točk parcele izračuna po naslednji enačbi:

(5) Laboratorijsko analizo vzorca humusno akumulativ-
nega sloja za kislost (pH) in teksturo tal opravi laboratorij, 
ki je prepoznan kot ustrezno kakovosten s strani ministr-
stva, pristojnega za kmetijstvo, ali ministrstva, pristojnega 
za okolje.

9. DEJANSKA RABA ZEMLJIŠČ

74. člen
(podatki skupnega sloja dejanske rabe zemljišč)

(1) V skupni sloj dejanske rabe zemljišč se vpišejo poligo-
ni in podatki o poligonih podrobnejših dejanskih rab zemljišč, 
ki jih določi upravljavec evidence dejanske rabe zemljišč, ki 
se vodi na podlagi zakona (v nadaljnjem besedilu: matična 
evidenca).

(2) O poligonih dejanske rabe zemljišč iz prejšnjega od-
stavka se vpišejo naslednji podatki:

– številka poligona dejanske rabe zemljišč, določena v 
skladu s predpisom, ki določa vrste dejanskih rab zemljišč, ki 
se vodijo v katastru nepremičnin,

– ena ali več šifer dejanske rabe zemljišč, v katero je ge-
odetska uprava v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejanskih 
rab zemljišč, ki se vodijo v katastru nepremičnin, razvrstila 
podrobnejše dejanske rabe zemljišč iz matične evidence (v na-
daljnjem besedilu: dejanska raba zemljišč),

– koordinate točk poligona dejanske rabe zemljišč,
– položajna točnost in
– datum vira.
(3) Območja, na katerih se poligoni različnih vrst dejan-

ske rabe zemljišč prekrivajo (v nadaljnjem besedilu: hkratna 
dejanska raba zemljišč), so v skupnem sloju dejanskih rab 
samostojni poligoni s šiframi dejanskih rab poligonov, ki se 
prekrivajo.

(4) Koordinate točk poligona dejanske rabe zemljišč, ki 
določajo poligon, se vodijo v državnem prostorskem koordi-
natnem prostorskem sistemu zaokroženi na dve decimalni 
mesti.

(5) Položajna točnost se določi po šifrantu, ki ga geodet-
ska uprava posreduje upravljavcem matičnih evidenc.

(6) Datum vira je podatek o datumu podatkovnega vira, ki 
je bil uporabljen za določitev poligona dejanske rabe zemljišč v 
matični evidenci. Za poligone hkratne dejanske rabe zemljišč 
je datum vira najstarejši datum veljavnosti posameznih dejan-
skih rab zemljišč, ki so v tem poligonu hkratnih dejanskih rab 
zemljišč.

75. člen
(način vodenja podatkov o poligonih)

Podatki o poligonih iz prejšnjega člena se v skupnem sloju 
dejanske rabe zemljišč spremenijo, če se spremenijo, izbrišejo 
ali določijo novi poligoni v matičnih evidencah.

76. člen
(delež površine dejanske rabe zemljišč)

(1) Deleži površin dejanskih rab zemljišč se za parcelo iz-
računajo v kvadratnih metrih. V kataster nepremičnin se vpišejo 
kot delež površine parcele.

(2) Deleži površin dejanskih rab zemljišč na parceli se 
izračunajo, če se spremeni meja parcele ali če se spremeni 
poligon.

(3) Deleži površin dejanskih rab zemljišč na parceli se 
izračunajo iz koordinat poligona, določenega z grafičnim pre-
sekom skupnega sloja dejanske rabe zemljišč z mejami parcel. 
Če sta na parceli dva ali več poligonov z enako dejansko rabo 
zemljišč, se deleži seštejejo. Če vsota deležev na parceli pre-
sega 100 %, se deleži izravnajo na 100 %.

kjer so:
B = boniteta parcele;
Pn = površina dela parcele, ki leži na območju bonitete 

zemljišč z boniteto Bn, določena z grafičnim presekom območij 
bonitete zemljišč s parcelami;

Bn= boniteta območja bonitete zemljišč.
(5) Bonitetne točke parcele in območja bonitete zemljišč 

se določijo s celim številom.
(6) Če se spremeni območje bonitete zemljišča ali spre-

menijo bonitetne točke, se izdela predlog spremembe območja 
bonitete zemljišč, ki prikazuje stanje pred in po spremembi 
območja.

(7) Boniteta zemljišča se ugotavlja za tla, ki so strukturno 
neporušena in izkazujejo lastnosti v skladu z merili za boniti-
ranje zemljišč iz Priloge 4 tega pravilnika. Če je kmetijsko ali 
gozdno zemljišče degradirano na način, da na zemljišču delno 
ali v celoti manjka humusno akumulativni sloj ali ni dostopno 
zaradi navoženega materiala (npr. prod, pesek, glina, odpadni 
material od gradbenih del, smeti, fekalije), se boniteta zemlji-
šča ne ugotavlja oziroma ostane nespremenjena do sanacije 
degradiranega območja.

(8) Ne glede na prejšnji odstavek se boniteta zemljišča na 
degradiranem območju ugotavlja za tehnogena tla in substrate.

(9) Za določitev teksture in kislosti (pH) tal v tleh se 
opravi laboratorijska analiza. Kislost tal se določi z ekstrakcijo 
KCl, v skladu s standardom SIST ISO 10390. Tekstura tal se 
določi kot teksturni razred po USDA teksturni klasifikaciji in v 
skladu s standardom SIST ISO 11277. Laboratorijska analiza 
se opravi v povprečnem vzorcu tal iz globine 0 do 30 cm. 
V vzorec, namenjen laboratorijski analizi, se ne zajamejo 
organski horizonti. Če so tla plitvejša od 30 cm, se povpre-
čen vzorec, namenjen laboratorijski analizi, odvzame znotraj 
razpoložljive globine.

(10) Območja bonitete zemljišča in njihove bonitetne toč-
ke se lahko spremenijo tudi zaradi sprememb lastnosti tal, 
klime, reliefa, ki jih ugotovi geodetska uprava na podlagi pre-
vzema podatkov iz drugih evidenc.

73. člen
(elaborat spremembe bonitete zemljišč)

(1) Elaborat spremembe bonitete zemljišč vsebuje obra-
zec N, obrazec V in obrazec B iz Priloge 5 tega pravilnika.

(2) V elaboratu spremembe bonitete zemljišč so koordi-
nate novega območja bonitete in koordinate točke meritev, ki 
so določene za ugotovljene lastnosti tal, klime oziroma reliefa, 
določene v državnem prostorskem koordinatnem sistemu v 
metrih in zaokrožene na dve decimalni mesti.

(3) V prikazu sprememb elaborata spremembe bonitete 
zemljišč se grafično prikažejo spremembe območij bonitete, 
bonitetnih točk in točke meritev, ki so določene za ugotovljene 
lastnosti tal, klime oziroma reliefa.

(4) Priloga poročila bonitiranja zemljišč je laboratorijska 
analiza vzorca humusno akumulativnega sloja A horizonta ozi-
roma vzorca do globine 30 cm za kislost (pH) in teksturo tal po 
priporočenih standardiziranih metodah iz standarda SIST ISO 
10390 in SIST ISO 11277.
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(4) Dejanske rabe zemljišč se vpišejo na parcelo ali se 
že vpisane dejanske rabe spremenijo, če je površina dejanske 
rabe, ki še ni vpisana na parceli, večja ali če se vsaj ena od že 
vpisanih dejanskih rab zemljišč spremeni za več od 1,5 kratnika 
kvadratnega korena površine parcele 

(5) Če se zaradi neizpolnjevanja pogojev iz prejšnjega 
odstavka površine hkratnih dejanskih rab zemljišč ne vpišejo 
na parcelo, se prištejejo površini dejanske rabe zemljišč na par-
celi, če je ta enaka eni od hkratnih dejanskih rab zemljišč. Če 
sta dve ali več hkratnih dejanskih rab zemljišč enaki dejanskim 
rabam zemljišč na parceli, se površina hkratne dejanske rabe 
zemljišč razdeli in se v enakih deležih pripiše vsem enakim 
dejanskim rabam zemljišč.

77. člen
(izkazovanje podatkov o dejanski rabi zemljišč)

(1) Dejanske rabe zemljišč, ki se vpišejo v kataster ne-
premičnin, se izkazujejo za posamezne vrste dejanskih rab 
zemljišč in za hkratne dejanske rabe zemljišč.

(2) Posamezne vrste dejanskih rab zemljišč in hkratne 
dejanske rabe zemljišč se izkazujejo v grafični obliki in v obliki 
deležev površin dejanskih rab za vsako parcelo posebej. De-
leži so zapisani v odstotkih in zaokroženi na eno decimalno 
mesto.

10. VZDRŽEVANJE POTEKA MEJ OBČIN  
Z MEJAMI PARCEL

78. člen
(uskladitev poteka meje občine)

Potek meje občine se uskladi s spremenjeno mejo par-
cele, če se meja parcele v katastrskem načrtu spremeni zaradi 
postopkov parcelacije, komasacije ali izravnave meje in je 
razlika med potekom meje občine in spremenjeno mejo parcele 
znotraj območja, ki v širini 1 m poteka na vsaki strani dosedanje 
meje občine.

79. člen
(elaborat spremembe meje občine)

Sestavine elaborata spremembe meje občine so naslednji 
obrazci iz Priloge 5 tega pravilnika:

– obrazec OB-0,
– obrazec OB-1,
– obrazec OB-2,
– obrazec OB-3 in
– sporazum med občinami glede poteka meje.

11. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

80. člen
(prva objava izmenjevalnih formatov)

Ne glede na drugi odstavek 2. člena tega pravilnika se 
izmenjevalni formati prvič objavijo vsaj sedem dni pred začet-
kom njihove uporabe.

81. člen
(izkazovanje parcelne številke za stavbne parcele)
Do uskladitve podatkov o parcelnih številkah v skladu s 

161. členom Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, 
št. 54/21) se za parcele, označene s »stavbno parcelno števil-
ko«, parcelna številka izkazuje tako, kot je določeno v prvem 
oziroma drugem odstavku 27. člena tega pravilnika, pri čemer 
se pred številko parcele, ki je določena v okviru katastrske 
občine, izpiše zvezdica »*«.

82. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem začetka uporabe tega pravilnika se prenehajo 
uporabljati:

– Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru 
(Uradni list RS, št. 48/18, 51/18 – popr., 35/19 in 54/21 − ZKN),

– Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč (Urad-
ni list RS, št. 47/08 in 54/21 − ZKN),

– Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč (Uradni list RS, 
št. 35/08 in 54/21 – ZKN),

– Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, 
št. 73/12, 87/14, 66/16 in 54/21 − ZKN),

– Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah 
prostorov, ki pripadajo delu stavbe (Uradni list RS, št. 22/19, 
46/19 in 54/21 – ZKN).

83. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 4. aprila 
2022.

Št. 007-64/2022
Ljubljana, dne 18. marca 2022
EVA 2022-2550-0028

Mag. Andrej Vizjak
minister

za okolje in prostor
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Priloga 1: Šifrant namenske rabe zemljišč 
 
 
namenska raba  

10000 območja stavbnih zemljišč 
10100 območja stanovanj 
10110 stanovanjske površine 
10120 stanovanjske površine za posebne namene 
10130 površine podeželskega naselja 
10140 površine počitniških hiš 
10200 območja centralnih dejavnosti 
10210 osrednja območja centralnih dejavnosti 
10220 druga območja centralnih dejavnosti 
10300 območja proizvodnih dejavnosti 
10310 površine za industrijo 
10320 gospodarske cone 
10330 površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo 
10400 posebna območja 
10410 površine za turizem 
10420 površine drugih območij 
10430 športni centri 
10500 območja zelenih površin 
10510 površine za oddih, rekreacijo in šport 
10520 parki 
10530 površine za vrtičkarstvo 
10540 druge urejene zelene površine 
10550 pokopališča 
10600 območja prometne infrastrukture 
10610 površine cest  
10620 površine železnic 
10630 letališča 
10640 helioporti 
10650 pristanišča 
10660 ostale prometne površine 
10700 območja komunikacijske infrastrukture 
10800 območja energetske infrastrukture 
10900 območja okoljske infrastrukture 
11000 območja za potrebe obrambe v naselju 
11100 površine razpršene poselitve 
11200 razpršena gradnja 
20000 območja kmetijskih zemljišč 
20100 najboljša kmetijska zemljišča 
20200 druga kmetijska zemljišča 
30000 območja gozdnih zemljišč 
30100 gozdna zemljišča 
40000 območja voda 
40100 območja površinskih voda 
40110 celinske vode 
40120 morje 
40200 območje vodne infrastrukture 
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50000 območja drugih zemljišč 
50100 območja mineralnih snovi 
50110 površine nadzemnega pridobivalnega prostore 

50120 
površine podzemnega pridobivalnega prostore s površinskim vplivom, ki omogoča drugo 
rabo 

50200 območje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
50300 območja za potrebe obrambe zunaj naselij 
50400 ostala območja 
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Priloga 2:  Vrste dejanskih rab dela stavbe, vrste prostorov in povezava dejanske rabe 
delov stavb na klasifikacijo vrst objektov CC-SI v skladu s predpisom, ki ureja 
razvrščanje objektov 
 

1. Vrste dejanskih rab dela stavbe  
 
Šifra Vrsta dejanske rabe 

dela stavbe  
Opis  

STANOVANJSKA RABA  
1  stanovanje v 

enostanovanjski stavbi  
Stanovanje v enostanovanjski stavbi so bivalni prostori in 
ostali z bivanjem povezani prostori v stavbi, ki ima samo eno 
stanovanje.  

47  stanovanje v 
dvostanovanjski stavbi  

Stanovanje v dvostanovanjski stavbi so bivalni prostori in 
ostali z bivanjem povezani prostori v stavbi, ki ima dve 
stanovanji.  

2  stanovanje  Stanovanje v stavbi, ki ima več kot dve stanovanji, so bivalni 
in ostali z bivanjem povezani prostori.  

3  oskrbovano stanovanje  Oskrbovano stanovanje je stanovanje za bivanje oseb s 
posebnimi potrebami (invalidi, starejše osebe), v katerem je 
na razpolago vsa potrebna oskrba.  

4  bivalna enota  Bivalna enota je stanovanjska enota v stanovanjski stavbi za 
posebne družbene skupine.  

GOSTINSKA RABA  
5  koča, dom  Koča, dom so deli stavb za kratkotrajno nastanitev, v stavbah, 

ki niso zgrajene kot hotelske in podobne stavbe za 
kratkotrajno nastanitev.  

6  nastanitveni gostinski 
obrat  

Nastanitveni gostinski obrat je več bivalnih prostorov, ki se 
uporabljajo za začasno bivanje ljudi in prostori v stavbah, ki 
so zgrajene kot hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno 
nastanitev.  

7  prehrambni gostinski 
obrat  

Prehrambni gostinski obrat so prostori, ki se uporabljajo za 
strežbo in pripravo jedi in pijač.  

POSLOVNA IN UPRAVNA RABA  
8  poslovni prostor javne 

uprave  
Poslovni prostor javne uprave so pisarne in poslovni prostori 
državnih organov in upravljavcev državnega premoženja, 
lokalnih skupnosti, namenjeni lastnemu poslovanju in 
poslovanju s strankami.  

9  poslovni del stavbe  Poslovni del stavbe so poslovni prostori, ki se uporabljajo za 
poslovanje fizične ali pravne osebe.  

49  banka, pošta, 
zavarovalnica 

Banka, pošta, zavarovalnica so poslovni prostori, ki se 
uporabljajo za poslovanje bank, pošt, zavarovalnic.  

50  konferenčna ali 
kongresna dvorana  

Konferenčna ali kongresna dvorana so prostori za 
organizacijo konferenc, kongresov, sej in sestankov ter 
dvorane sodišč in parlamenta.  

55  zavetišče in hotel za živali  Del stavbe za začasno bivanje živali.  
TRGOVSKA RABA IN STORITVENE DEJAVNOSTI 
10  trgovski del stavbe  Trgovski del stavbe so prostori, ki se uporabljajo za prodajo 

ter ostali prostori, povezani s prodajo.  
11  bencinski servis  Bencinski servis je nadstrešek bencinskega, plinskega servisa 

s točilnimi napravami za maloprodajo naftnih derivatov.  
52  trgovski del stavbe na 

bencinskih servisih  
Prostori na bencinskih servisih, ki se uporabljajo za prodajo.  

12  del stavbe za opravljanje 
storitev  

Del stavbe za opravljanje storitev so prostori za opravljanje 
storitvene dejavnosti ter ostali prostori povezani s storitveno 
dejavnostjo.  

42  sejemska dvorana, 
razstavišče  

Del stavbe za časovno omejene gospodarske prireditve, na 
katerih se razstavlja ali prodaja blago ali usluge.  
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RABA ZA PROMET IN IZVAJANJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ 
13  del stavbe za izvajanje 

elektronskih komunikacij  
Del stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij so prostori, 
ki so del elektronskega komunikacijskega omrežja in 
pripadajoče infrastrukture.  

14  del stavbe za potniški 
promet  

Del stavbe za potniški promet so prostori, ki jih uporabljajo 
potniki in prostori za delovanje potniškega prometa.  

54  hangar, remiza, tovorni 
terminal  

Hangar je večji zaprt prostor, zlasti za shranjevanje letal. 
Remiza je pokrit prostor za shranjevanje, čiščenje in 
popravljanje (tirnih) vozil. Tovorni terminal je prostor z objekti, 
napravami za sprejem, odpravo ali pretovor blaga.  

15  garaža  Garaža je del stavbe za shranjevanje vozil, z možnostjo 
individualnega zaklepanja.  

16  garažno parkirno mesto  Garažno parkirno mesto je del stavbe za parkiranje v garažni 
hiši ali del stavbe za parkiranje v stanovanjski ali 
nestanovanjski stavbi, ki ni zaprt prostor.  

59  kolesarnica, čolnarna  Del stavbe namenjen parkiranju koles ali čolnov.  
INDUSTRIJSKA RABA IN SKLADIŠČA 
17  del stavbe za industrijsko 

rabo  
Del stavbe z industrijsko rabo so prostori za industrijsko 
proizvodnjo, prostori za servisiranje in popravilo vozil, 
shranjevanje opreme in materiala za proizvodnjo in 
vzdrževanje cest, železnic in ostale infrastrukture.  

18  del stavbe za težko 
industrijo  

Del stavbe za težko industrijo so prostori, ki se uporabljajo za 
proizvodnjo težke industrije in izdelkov za gradbeništvo, 
proizvodnjo mavca, cementa, apna, opeke, strešnikov.  

20  del stavbe z 
rezervoarjem, silos  

Del stavbe z rezervoarjem je rezervoar, silos ali prostor z 
rezervoarjem večjim od 20m3.  

21  skladišče  Skladišče je prostor, ki se uporablja za hranjenje snovi in 
predmetov ter za izvajanje logističnih dejavnosti v skladiščih.  

RABA SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA 
22  del stavbe za kulturo in 

razvedrilo  
Del stavbe za kulturo in razvedrilo so prostori, ki se 
uporabljajo za izvajanje kulturne dejavnosti in prostori 
namenjeni razvedrilu.  

53  igralnica, cirkus, plesna 
dvorana, diskoteka  

Deli stavb namenjeni hazardnim igram, plesu, cirkusu.  

56  del stavbe za živali ali 
rastline v živalskem ali 
botaničnem vrtu  

Prostori za živali in rastline v živalskem ali botaničnem vrtu.  

23  muzej in knjižnica  Muzej in knjižnica so prostori, ki se uporabljajo za stalne ali 
začasne razstave, opravljanje dejavnosti povezane z 
razstavami oziroma prostori za izvajanje knjižnične 
dejavnosti.  

51  arhiv  Del stavbe, ki je tehnično prilagojen za hrambo arhivskih 
gradiv.  

24  del stavbe za 
izobraževanje in 
znanstveno raziskovalno 
delo  

Del stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo 
so prostori, ki se uporabljajo za izvajanje izobraževalne 
dejavnosti ter raziskovalno delo v stavbah, ki niso zgrajene 
kot stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.  

43  šola, vrtec  Šola, vrtec je del stavbe za izvajanje vzgoje, varstva in 
izobraževanja v stavbah, ki so zgrajene kot stavbe za 
izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo.  

25  del stavbe za zdravstveno 
oskrbo  

Del stavbe za zdravstveno oskrbo so prostori, ki se 
uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti v stavbah, ki 
niso zgrajene kot stavbe za zdravstveno oskrbo.  

44  bolnica, zdravstveni dom  Bolnica, zdravstveni dom je del stavbe za izvajanje 
zdravstvene dejavnosti v stavbah, ki so zgrajene kot stavbe 
za zdravstveno oskrbo.  

48  zdravilišče  Del stavbe za zdravljenje bolnikov z določenimi boleznimi z 
izkoriščanjem naravnih okoliščin.  
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26  športna dvorana  Športna dvorana je prostor, ki se uporablja za športno 

dejavnost in športne prireditve.  
DRUGA NESTANOVANJSKA RABA 
27  hlev  Hlev je del stavbe za rejo živali.  
45  rastlinjak  Rastlinjak je del stavbe za rastlinsko pridelavo.  
58  čebelnjak  Del stavbe za čebelje panje.  
28  pomožni kmetijski del 

stavbe  
Pomožni kmetijski del stavbe je del stavbe za shranjevanje 
kmetijskih strojev.  

57  drvarnica  Shramba za kurjavo, navadno za drva.  
29  del stavbe za spravilo 

pridelka  
Del stavbe za spravilo pridelka so prostori za shranjevanje in 
predelavo lastnih kmetijskih pridelkov.  

60 zidanica Zidanica, vinska klet, vinski hram kot stavbe za kmetijske 
proizvode in dopolnilno dejavnost v kmetijstvu. 

19  elektrarna  Elektrarna je del stavbe, v katerem je strojnica elektrarne.  
30  del stavbe za opravljanje 

verskih obredov  
Del stavbe za opravljanje verskih obredov so prostori za 
bogoslužje.  

31  del stavbe za pokopališko 
dejavnost  

Del stavbe za pokopališko dejavnost so prostori za 
opravljanje pokopališke dejavnosti.  

46  del stavbe za pastoralno 
dejavnost  

Del stavbe za pastoralno dejavnost so prostori za opravljanje 
pastoralne dejavnosti.  

32  del stavbe za zaščito, 
reševanje in zaklonišče  

Del stavbe za zaščito, reševanje in zaklonišče so prostori za 
izvajanje dejavnosti zaščite in reševanja.  

33  klet  Klet je nebivalni del stavbe, ki se nahaja v kletni ali pritlični 
etaži.  

34  shramba, sušilnica, 
pralnica  

Shramba je del stavbe za hranjenje živil, obleke, materiala ali 
za likanje. Sušilnica, pralnica je prostor za pranje, čiščenje, 
sušenje perila.  

35  terasa, balkon, loža  Terasa je odprt, tlakovan prostor, ki je konstrukcijsko povezan 
s stavbo. Balkon je ograjen pomol iz stavbe. Loža je v stavbo 
umaknjen, na eni strani odprt prostor.  

36  tehnični prostor  Tehnični prostor je del stavbe, v katerem se nahaja strojna 
oprema, oprema za nadzor, komunikacijska oprema, prostor 
namenjen komunalni dejavnosti.  

37  skupni komunikacijski 
prostor  

Skupni komunikacijski prostor je prostor za komunikacijo v 
stavbi.  

38  skupne sanitarije  Skupne sanitarije so javno dostopni sanitarni prostori.  
39  ruševina  Ruševina je stavba ali del stavbe, ki je zaradi dotrajanosti ni 

več možno uporabljati (brez ali z močno poškodovano streho, 
brez oken ali vrat) in so potrebni večji gradbeni posegi za 
ponovno uporabo.  

41  del stavbe za posebne 
namene  

Del stavb za posebne namene so prostori za nastanitev v 
stavbah, ki niso zgrajene kot stanovanjske stavbe.  
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2. Vrste prostorov 

 
Šifra Prostor Opis Minimalna 

površina 
1 bivalni prostor Prostori namenjeni za bivanje ali nastanitev.   10 m2 
2 lokal, prodajalna Prostori za opravljanje trgovske in storitvene dejavnosti.  10 m2 
3 poslovni prostor Prostori za opravljanje poslovne dejavnosti, izobraževanje, 

varstvo, zdravstvo, raziskovanje. 
10 m2 

4 prostor za 
množično 
uporabo 

Prostori za množično uporabo so postaje za potnike v 
prometu, dvorane in podobni prostori.   

20 m2 

5 proizvodni in 
skladiščni prostor 

Prostori namenjeni proizvodnji in shranjevanju.  20 m2 

6 garaža Zaprt prostor, namenjen parkiranju vozila. Garaža mora imeti 
toliko nezasedenega prostora, da lahko lastnik garaže svoje 
vozilo v celoti zapelje v ta zaprt prostor  

11 m2 

7 garažni parkirni 
prostor 

Odprt prostor, namenjen parkiranju vozila.  10 m2 

8 shramba, 
sušilnica, pralnica 

Shramba je prostor, namenjen hranjenju živil, materiala ali 
likanju in se ne nahaja v kleti.  
Sušilnica, pralnica je prostor za pranje, čiščenje, sušenje 
perila. 

2 m2 

9 klet Nebivalni prostori, ki se nahajajo v kletnih ali pritličnih etažah.   
10 odprta terasa, 

balkon, loža 
Odprta terasa je tlakovan prostor na delu stavbe ali ob njej, ki 
je konstrukcijsko povezan s stavbo.  
Odprt balkon je pomol iz zidu in je lahko ograjen samo z 
ograjo.  
Odprta loža je ograjena s stalno postavljenimi stenami, eno 
stran ima ograjeno samo z ograjo ter ima nadstrešek. 

  

11 zaprta terasa, 
balkon, loža 

Zaprta terasa je tlakovan prostor na delu stavbe ali ob njej, ki 
je konstrukcijsko povezan s stavbo ter zaprt z vseh strani in 
pokrit.  
Zaprt balkon je balkon, ki je zaprt z vseh strani in pokrit. 
Zaprta loža je zaprta z vseh strani, tudi s tiste, ki je pri odprti 
loži odprta (lahko z začasno postavljeno steno). 

  

12 kmetijski prostor Prostori namenjeni kmetijski dejavnosti.  10 m2 
13 skupni 

komunikacijski 
prostor 

Prostor, ki služi kot povezava med drugimi prostori in povezavi 
med etažami. 

10 m2 

14 tehnični prostor Prostor, v katerem se nahaja strojna oprema, oprema za 
nadzor, komunikacijska oprema in prostor namenjen 
komunalni dejavnosti. 

5 m2 

15 skupne sanitarije Sanitarije, ki so javno dostopne in sanitarni prostori v kampu. 10 m2 
16 prostor z omejeno 

uporabo 
Prostor z omejeno uporabo je prostor z višino stopov nižjim od 
1,6 m in prostor v kapelici ali verskem znamenju. 

5 m2 

17 nedokončan 
prostor 

Prostor, ki izpolnjuje vsaj dva od naslednjih pogojev, je 
nedokončan prostor:  
- nima možnosti ogrevanja,  
- nima izdelanih podov,  
- ometi so grobi ali jih ni,  
- inštalacije niso dokončane,  
- strop, ki meji na streho, ni dokončan 

10 m2 

18 ruševina Ruševina je stavba ali del stavbe, ki je zaradi dotrajanosti ni 
več možno uporabljati (brez strehe, oken, vrat,...). 

10 m2 
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3. Povezava dejanske rabe delov stavb na klasifikacijo vrst objektov CC-SI v 

skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov 
 
Šifra  Dejanska raba dela stavbe  Šifra CC-SI CC-SI 
1  stanovanje v enostanovanjski stavbi  11100  enostanovanjske stavbe  
2  stanovanje  11220  tri in večstanovanjske stavbe  
3  oskrbovano stanovanje  11301  stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 

stanovanji  
4  bivalna enota  11302  stanovanjske stavbe za druge 

posebne družbene skupine  
5  koča, dom  12120  druge gostinske stavbe za 

kratkotrajno nastanitev  
6  nastanitveni gostinski obrat  12111  hotelske in podobne stavbe za 

kratkotrajno nastanitev  
7  prehrambni gostinski obrat  12112  gostilne, restavracije in točilnice  
8  poslovni prostor javne uprave  12201  stavbe javne uprave  
9  poslovni del stavbe  12203  druge poslovne stavbe  
10  trgovski del stavbe  12301  trgovske stavbe  
11  bencinski servis  12303  oskrbne postaje  
12  del stavbe za opravljanje storitev  12304  stavbe za storitvene dejavnosti  
13  del stavbe za izvajanje elektronskih 

komunikacij  
12410  postajna poslopja, terminali, stavbe 

za izvajanje komunikacij ter z njimi 
povezane stavbe  

14  del stavbe za potniški promet  12410  postajna poslopja, terminali, stavbe 
za izvajanje komunikacij ter z njimi 
povezane stavbe  

15  garaža  12420  garažne stavbe  
16  garažno parkirno mesto  12420  garažne stavbe  
17  del stavbe za industrijsko rabo  12510  industrijske stavbe  
18  del stavbe za težko industrijo  12510  industrijske stavbe  
19  elektrarna  23020  elektrarne in drugi energijski objekti  
20  del stavbe z rezervoarjem, silos  12520  rezervoarji silosi in skladiščne stavbe 
21  skladišče  12520  rezervoarji silosi in skladiščne stavbe 
22  del stavbe za kulturo in razvedrilo  12610  stavbe za kulturo in razvedrilo  
23  muzej, knjižnica  12620  muzeji, arhivi, knjižnice  
24  del stavbe za izobraževanje in znanstveno 

raziskovalno delo  
12630  stavbe za izobraževanje in 

znanstvenoraziskovalno delo  
25  del stavbe za zdravstveno oskrbo  12640  stavbe za zdravstveno oskrbo  
26  športna dvorana  12650  stavbe za šport  
27  hlev  12712  stavbe za rejo živali  
28  pomožni kmetijski del stavbe  12714  druge nestanovanjske kmetijske 

stavbe  
29  del stavbe za spravilo pridelka  12713  stavbe za skladiščenje pridelkov  
30  del stavbe za opravljanje verskih obredov  12721  stavbe za opravljanje verskih 

obredov  
31  del stavbe za pokopališko dejavnost  12722  pokopališke stavbe  
32  del stavbe za zaščito, reševanje in 

zaklonišče  
12740  druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 

33  klet  12740  druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 
34  shramba, sušilnica, pralnica  12740  druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 
35  terasa, balkon, loža  12740  druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 
36  tehnični prostor  12740  druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 
37  skupni komunikacijski prostor  12740  druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 
38  skupne sanitarije  12740  druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 
39  ruševina  12740  druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 
41  del stavbe za posebne namene  12740  druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 
42  sejemska dvorana, razstavišče  12302  sejemske dvorane, razstavišča  
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43  šola, vrtec  12630  stavbe za izobraževanje in 

znanstvenoraziskovalno delo  
44  bolnica, zdravstveni dom  12640  stavbe za zdravstveno oskrbo  
45  rastlinjak  12711  stavbe za rastlinsko pridelavo  
46  del stavbe za pastoralno dejavnost  12721  stavbe za opravljanje verskih 

obredov  
47  stanovanje v dvostanovanjski stavbi  11210  dvostanovanjske stavbe  
48  zdravilišče  12640  stavbe za zdravstveno oskrbo  
49  banka, pošta, zavarovalnica  12202  stavbe bank, pošt, zavarovalnic  
50  konferenčna ali kongresna dvorana  12204  konferenčne in kongresne stavbe  
51  arhiv  12620  muzeji, arhivi, knjižnice  
52  trgovski del stavbe na bencinskih servisih  12303  oskrbne postaje  
53  igralnica, cirkus, plesna dvorana, diskoteka  12610  stavbe za kulturo in razvedrilo  
54  hangar, remiza, tovorni terminal  12410  postajna poslopja, terminali, stavbe 

za izvajanje komunikacij ter z njimi 
povezane stavbe  

55  zavetišče in hotel za živali  12712  stavbe za rejo živali  
56  del stavbe za živali ali rastline v živalskem 

ali botaničnem vrtu  
12610  stavbe za kulturo in razvedrilo  

57  drvarnica  12520  rezervoarji, silosi in skladiščne 
stavbe  

58  čebelnjak  12712  stavbe za rejo živali  
59  kolesarnica, čolnarna  12420  garažne stavbe  
60 zidanica 12713 stavbe za skladiščenje pridelka 
 JE NI  12730  kulturna dediščina, ki se ne uporablja 

za druge namene  
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Priloga 3:  Podrobnejši način merjenja prostorov, izračun neto tlorisne površine 
dela stavbe in površine prostorov ter način določitve uporabne površine dela 
stavbe in prostornine rezervoarjev in silosov 
 
1. Način merjenja in izračun površine prostorov  
 
Za izračun površine prostora se meri dolžine stranic prostora. Pri merjenju dolžin se upošteva: 
 
– stranice se merijo v višini tal med navpičnimi ali poševnimi elementi, ki omejujejo prostor 

(stene, zidovi).  

 
merjenje stranic med navpičnimi stenami merjenje stranic med poševnimi stenami 
 
– pragov, obrob tal, okenskih polic se ne upošteva; 
 

 
Merimo do stene in ne do 
obrobe 

Površin okenskih polic ne 
upoštevamo 

Površin pragov ne upoštevamo 

 
– dolžine stranic npr. balkonov in teras, ki niso zaprti do polne višine ali so samo delno zaprti in 

nimajo elementov, ki omejujejo prostor, se merijo do roba; 
 

 
 
Pri izračunu površine prostora se upoštevajo naslednja pravila: 
– površina se izrazi v m2 
– površina se zaokroži na eno decimalno mesto (npr. 45,3 m2),  

aa 
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– v površino niso vključene površine konstrukcijskih elementov (npr. debelina stene se ne šteje v 

površino prostora), okenskih in vratnih odprtin (npr. okenska polica se ne šteje v površino) ter 
niš v elementih, ki omejujejo prostor; 

– površine stopnišča se izračuna tako, da se izračuna površina prostora, ki ga stopnice 
zavzemajo v vsaki etaži, v kateri so stopnice in se vse tako dobljene površine v okviru 
posameznega dela stavbe seštejejo (enaka pravila veljajo za površino dvigal in ostalih 
prostorov, namenjenih komunikaciji med etažami); 

 

Površina stopnišča 
PS = PS1 + PS2 + PS3 
 
Površina dvigala 
PD= PD1 + PD2 + PD3 

 
– seštevek površin vseh prostorov v etaži skupaj s površino stopnic (in ostalih prostorov, 

namenjenih komunikaciji med etažami) v posamezni etaži določa celotno površino etaže; 
 
2. Posebnosti merjenja in izračun površine prostorov  
 
Če so stene navpične in stropi v prostoru ravni ali poševni, višina stropa pa je povsod enaka ali 
višja od 1,6 metra, ni posebnosti pri merjenju in izračunu površin. 
 

Stropi so ravni, višina stropov je povsod višja od 
1,6 metra. 

Višina stropov je povsod višja oz. enaka 1,6 
metra. 

 
Če so stene ali strop poševni in stropi v prostoru niso povsod enaki ali višji od 1,6 metra, se: 
– celotno površino prostora prišteje k površini dela stavbe 
– izmeri se stranice tistega dela prostora, kjer so stropi enaki ali višji od 1,6 metra, izračuna 

površino tega dela prostora ter se samo ta površina prostora, kjer so stropi enaki oz. višji od 
1,6 metra, prišteje k uporabni površini dela stavbe. Površina tistega dela prostora, kjer so stropi 
nižji od 1,6 metra, se štejejo v prostor z omejeno uporabo, ki se ne šteje v uporabno površino 
dela stavbe (pri dejanskih rabah, kjer se tak prostor lahko evidentira). 

Višina stropov v mansardi ni povsod enaka ali 
višja 1,6 metra. V površino štejemo celotno 
površino prostora v mansardi. 

Višina stropov v mansardnem prostoru ni 
povsod enaka ali višja 1,6 metra. V uporabno 
površino štejemo samo del površine, kjer je 
višina stropov enaka oz. višja od 1,6 m. (Merimo 
označeni dolžini a in b).Ostalo se evidentira kot 
prostor z omejeno uporabo, če se pri določeni 
dejanski rabi lahko evidentira.. 

PS1 

PD1 

PS2

PD2

PS3

PD3
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3. Način izračuna površine dela stavbe 

Površino dela stavbe se določi tako, da se seštejejo površine vseh prostorov, ki pripadajo delu 
stavbe.  
Površina dela stavbe, ki leži v več etažah, je vsota površin prostorov v vseh etažah, ne glede na to, 
ali so prostori med seboj povezani ali ne. 
 
Primer: 
– površina stanovanja v 6. etaži, ki ima klet v 1. etaži, je vsota površin vseh prostorov, ki 

pripadajo stanovanju v 6. etaži in površine kleti v 1. etaži; 
– površina nestanovanjskega dela npr. pisarniški prostori v 2. in 3. etaži je vsota površin 

pisarniških prostorov v obeh etažah. 
 
Pri izračunu površine dela stavbe se ne upoštevajo površine prostorov, po katerih se hodi samo 
med vzdrževanjem, kot npr. praznih prostorov med zemljiščem in spodnjo stranjo stavbe, prostorov 
znotraj prezračevanih streh in nepohodnih podstrešnih prostorov. 
 
Primer: 
– podstrešje, ki je namenjeno le vzdrževanju strešne konstrukcije, se ne glede na višino ne 

upošteva pri površini dela stavbe, uporabni površini dela stavbe in številu etaž;  
– če se podstrešje uporablja, se njegova celotna površina šteje v površino dela stavbe, v 

uporabno pa le del, kjer je višina 1,6 m ali več in se uporablja za enak namen kot del stavbe. 
 

4. Način določitve uporabne površine dela stavbe 

Uporabna površina se določi tako, da se sešteje površine prostorov, ki se uporabljajo za enak 
namen kot del stavbe. Uporabna površina dela stavbe, ki leži v več etažah, je vsota površin 
prostorov v vseh etažah, ki se uporabljajo za enak namen kot del stavbe. 
 
Del stavbe ne more imeti uporabne površine 0 m2.  
Izjema so deli stavbe, katerih stropi so povsod nižji od 1,6 m (16-prostor z omejeno uporabo), so v 
celoti nedokončani (17-nedokončan prostor) ali so ruševina (dejanska raba 39-ruševina). 
 
Pri izračunu uporabne površine se upošteva izjema, če stropi v prostoru niso povsod enaki ali višji 
od 1,6 metra. 
 
V prilogi so za posamezne šifre dejanske rabe navedeni prostori, ki se lahko evidentirajo ter 
prostori, ki se upoštevajo pri določitvi uporabne površine dela stavbe. 
 
 

5. Način določitve prostornine rezervoarjev in silosov 

 
Prostornina dela stavbe z rezervoarjem, silosom je vsota prostornin vseh prostorov, ki pripadajo 
delu stavbe. 
 
Pri izračunu prostornine rezervoarjev in silosov se upoštevajo naslednja pravila: 
– prostornina se izrazi v m3 
– prostornina se zaokroži na eno decimalno mesto (npr. 45,3 m3),  
– prostornina se izračuna kot zmnožek površine in višine prostora, pri čemer se za površino 

upoštevajo pravila navedena v predhodnih točkah tega navodila, za višino pa razdalja med 
tlemi in spodnjo ploskvijo naslednjega stropa. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
1 stanovanje v enostanovanjski stavbi u             U                      
2 stanovanje u             U                      
3 oskrbovano stanovanje u             U                      
4 bivalna enota u   u         U                      
5 koča, dom u u  u                             
6 nastanitveni gostinski obrat u u   u                              
7 prehrambni gostinski obrat   u u                                
8 poslovni prostor javne uprave   u u u                              
9 poslovni del stavbe   u u u                              
10 trgovski del stavbe   u u                                
11 bencinski servis   u                                  
12 del stavbe za opravljanje storitev   u u                                

13 del stavbe za izvajanje elektronskih 
komunikacij     u                     u          

14 del stavbe za potniški promet   u u u                              
15 garaža           u                          
16 garažno parkirno mesto             u                        
17 del stavbe za industrijsko rabo         u                            
18 del stavbe za težko industrijo         u                            
19 elektrarna         u                            
20 del stavbe z rezervoarjem, silos         u                            
21 skladišče         u                            
22 del stavbe za kulturo in razvedrilo   u u u                              
23 muzej in knjižnica   u u u                              

24 del stavbe za izobraževanje in znanstveno 
raziskovalno delo   u u u                              

25 del stavbe za zdravstveno oskrbo   u u u                              
26 športna dvorana   u u u                              
27 hlev                       u              
28 pomožni kmetijski del stavbe                       u              
29 del stavbe za spravilo pridelka                 u        
30 del stavbe za opravljanje verskih obredov       u                              
31 del stavbe za pokopališko dejavnost       u u                            

32 del stavbe za zaščito, reševanje in 
zaklonišče     u u                              

33 klet                 u                    
34 shramba, sušilnica, pralnica               u                      
35 terasa, balkon, loža                   u u                
36 tehnični prostor                           u          
37 skupni komunikacijski prostor                         u            
38 skupne sanitarije                             u        
39 ruševina                                     u=0 

41 del stavbe za posebne namene u   u         u                      
42 sejemska dvorana, razstavišče   u u u                              
43 šola, vrtec   u u u                              
44 bolnica, zdravstveni dom   u u u                              
45 rastlinjak                       u              
46 del stavbe za pastoralno dejavnost       u                              
47 stanovanje v dvostanovanjski stavbi u             u                      
48 zdravilišče u u   u                              
49 banka, pošta, zavarovalnica   u u u                              
50 konferenčna ali kongresna dvorana   u u u                              
51 arhiv   u u u                              
52 trgovski del stavbe na bencinskih servisih   u u                                

53 igralnica, cirkus, plesna dvorana, 
diskoteka   u u                                

54 hangar, remiza, tovorni terminal         u                            
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55 zavetišče in hotel za živali     u                 u              

56 del stavbe za živali ali rastline v živalskem 
ali botaničnem vrtu                       u              

57 drvarnica                       u              
58 čebelnjak                       u              
59 kolesarnica, čolnarna               u                      
60 zidanica                       u              

 
 
  obvezno mora biti evidentiran vsaj eden od označenih prostorov 
  obvezno mora biti evidentiran samo eden od označenih prostorov 
  poleg obveznih prostorov je lahko evidentiran eden ali več označenih prostorov 
  prostor se ne more evidentirati 
u prostor se všteva v izračun uporabne površine 
u=0 uporabna površina= 0 m2 

PRAVILO 
Površine prostorov se vpisujejo po vrstnem redu:  
najprej obvezno polje (zeleno ali modro)  
nato ostali prostori  

 
Prostor, ki pripada delu stavbe, se določi le, če dosega določeno površino (številka v oklepaju v m2). Primer: seštevek 
vseh prostorov 1-bivalni prostor mora imeti vsaj 10 m2, da se lahko evidentira (če to ni edina vrsta prostora v delu 
stavbe). 
Površina dela stavbe je izračunana na način, da se sešteje iz površine prostorov, ki sestavljajo del stavbe.  
Del stavbe z določeno dejansko rabo lahko sestavljajo le določeni prostori (npr. delu stavbe z dejansko rabo  
1-stanovanje v enostanovanjski stavbi pripadajo naslednji prostori: 1-bivalni prostor, 6-garaža, 8-shramba, sušilnica, 
pralnica, 9-klet, 10-odprta terasa, balkon, loža, 11-zaprta terasa, balkon, loža, 14-tehnični prostor, 16-prostor z 
omejeno uporabo, 17-nedokončan prostor).  
Pri dejanski rabi mora biti obvezno evidentiran vsaj en prostor, ki je v tabeli označen z zeleno barvo (npr. 1-stanovanje 
v enostanovanjski stavbi: 1-bivalni prostor in/ali 17-nedokončan prostor).  
Pri nekaterih dejanskih rabah mora biti obvezno označen natanko en prostor, to je tisti, ki je označen z modro barvo 
(pri 2-stanovanje: 1-bivalni prostor ali 16-prostor z omejeno uporabo). 
Z rumeno barvo so označeni prostori, ki so lahko evidentirani pri posamezni dejanski rabi poleg obveznih prostorov 
(zelenih ali modrih).  
Če prostor v tabeli ni obarvan, prostora s tako uporabo pri določeni dejanski rabi ni mogoče evidentirati in je potrebno 
površino vključiti v enega od dovoljenih vrst prostorov (obarvanih). 
Površina prostorov, ki so v tabeli označeni z »u«, se pri posamezni dejanski rabi upošteva pri izračunu uporabne 
površine dela stavbe. 
Deli stavbe z dejansko rabo 39-ruševina nimajo uporabne površine, zato je v tabeli oznaka »u=0«. 
Prostore, ki sestavljajo del stavbe, se izbere tako, da se najprej določi obvezne prostore (zelene ali modre), potem pa 
še preostale dovoljene vrste prostorov pri določeni dejanski rabi (npr. 1-stanovanje v enostanovanjski stavbi najprej  
1-bivalni prostori in/ali 17-nedokončan prostor, nato 2-lokal, prodajalna, 3-poslovni prostor, 6-garaža, 8-shramba, 
sušilnica, pralnica, 9-klet, 10-odprta terasa, balkon, loža, 11-zaprta terasa, balkon, loža, 12-kmetijski prostor,  
14-tehnični prostor in nazadnje 16-prostor z omejeno uporabo).  
Površino vseh prostorov, ki sestavljajo del stavbe, je potrebno razporediti med obvezne in dovoljene vrste prostorov. 
Če nek prostor ne doseže zahtevane minimalne površine (npr. shramba, sušilnica, pralnica pod 5 m2), se njegovo 
površino prišteje k enemu od obveznih ali dovoljenih vrst prostorov (npr. med bivalni prostor). 
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Priloga 4: Merila za bonitiranje zemljišč   
 

Boniteto zemljišč (B) ugotavljamo na podlagi ocene točk tal (TT), klime (TK), reliefa (TR) in posebnih 
vplivov. Ugotavljanje bonitete zemljišč izvajamo na podlagi preglednic in kriterijev. Boniteta zemljišča 
na podlagi ugotovljenih lastnosti tal, klime, reliefa in posebnih vplivov predstavlja proizvodno sposobnost 
zemljišča za kmetijsko ali gozdarsko pridelavo. 
 
 

1. Lastnosti tal 
 
Pri ugotavljanju osnovne ocene lastnosti tal upoštevamo geološko podlago (matična podlaga), razvojno 
stopnjo tal in teksturo. Osnovno oceno lastnosti tal o korigiramo glede na zastopanost skeleta v Ap, P 
oziroma A1 horizontih. 
 
1.1. Matična podlaga 
 
Matično  podlago razvrščamo v naslednje skupine: 
 

oznaka skupine geološka podlaga 

A A1 aluvialni sedimenti 
A2 koluviji humoznih tal 

B 
B1 karbonatni fluvioglacialni peski in  prodi  
B2 karbonatne morene 
B3 karbonatni pobočni grušč 

C 

C1 lapornati sedimenti 
C2 flišni sedimenti 
C3 sivica in drugi meljasto – glineni sedimenti 
C4 mehki apnenci 
C5 karbonatne ilovice, peski in peščenjaki 

Č 

Č1 nekarbonatni fluvioglacialni prod 
Č2 nekarbonatne pleistocenske in terciarne gline in ilovice 
Č3 nekarbonatni peski in prodi 
Č4 nekarbonatne gline 

D 

D1 glinasti skrilavci, meljevci in peščenjaki 
D2 kremenovi konglomerati 
D3 magmatske in metamorfne kamenine 
D4 apnenci in dolomiti 

E E šota in druga organska tla 
 
 
1.2. Razvojna stopnja tal 
 
Razvojno stopnjo tal določamo po globini in tipih tal, ki so razvrščeni v posamezne sistematske enote. 
Tla, v katerih je več kot 70 % skeleta, upoštevamo kot geološka podlaga in ne določamo razvojne 
stopnje. 
 
Pri tleh, z manj kot 70 % skeleta, pri določanju globine tal pri uvrstitvi v razvojne stopnje upoštevamo 
poleg osnovnih horizontov (A, B, ...) tudi horizonti A/C, B/C, C/A, C/B in C/(B). 
  
Pri ocenjevanju tal ločimo naslednje osnovne talne horizonte: 
A - humusno akumulativni horizont tal, ki je Ap (na njivskih zemljiščih), površinski A1 (na travniških 
zemljiščih) ali P (v sadovnjakih in vinogradih); 
B - je vmesni horizont med A horizontom in geološko podlago; 
(B) - je še izoblikovani B horizont; 
G - horizont gleja, oziroma Goče v njem prevladujejo oksidacijski procesi ali Gr v kolikor prevladujejo 
redukcijski procesi; 
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g - horizont psevdogleja; 
C - razdrobljeni del geološke podlage; 
R – kompakten del geološke podlage; 
T - šotni horizont. 
 
Poleg naštetih talnih horizontov pri ocenjevanju tal upoštevamo še: 
 

 prehodne horizonte, ki so lahko A/C, B/C, (B)/C, C/A, C/B in C/(B) 
 različice osnovnih talnih horizontov, ki jih označimo tako, da osnovnemu horizontu dodamo 

številko (npr. A1 , A2 .,.). 
 
Glede na sistematsko enoto in karakteristike tal (od 1 do 15) tla uvrščamo v naslednje razvojne stopnje: 
 

sistematska 
enota opis in klasifikacija razvojna 

stopnja 
1. 

Litosol 
Nerazvita in slabo razvita tla, sestavljena pretežno iz skeleta; globina ni večja od 5  cm; tla 

nastajajo pretežno s fizikalnim preperevanjem trde matične podlage 7 

2. 
Regosol tla brez jasno izoblikovanih horizontov na mehki matični podlagi 7 

3. 
Rendzina 

rendzina na 
trdih 

karbonatnih 
kameninah 

tangel rendzina 
 7 

prhninasta rendzina 
 7 

sprsteninasta 
rendzina ali rjava 

rendzina 

globoka (A in ev. (B) hor. 30-40 cm) 4 
srednje globoka (A in ev. (B) hor. 20-30 cm) 5 

plitva (A hor. 10-20 cm) 6 

zelo plitva (A hor. pod10 cm) 7 

rendzina na 
mehkih 

karbonatnih 
kameninah 

globoka sprsteninasta ali rjava rendzina (A in ev. (B) horizont 30-35 cm) 4 

srednje globoka sprsteninasta ali rjava rendzina (A oz. (B) horizont 20-30 
cm) 5 

plitva sprsteninasta rendzina (A hor. 10-20 cm) 6 

zelo plitva sprsteninasta rendzina (A hor. pod 10 cm) 7 

rendzina na 
karbonatnem 
fluvioglacialne

m produ, 
moreni in 

pobočnem 
grušču 

prhninasta rendzina - 7 

sprsteninasta 
rendzina 

globoka sprsteninasta ali rjava rendzina (A in ev. 
(B) horizont nad 35 cm) 3 

srednje globoka sprsteninasta ali rjava rendzina 
(A in eventuelni (B) horizont 20 - 35 cm) 4 

plitva sprsteninasta rendzina (A hor. 15 - 20 cm) 5 
zelo plitva sprsteninasta rendzina (A hor. 10 - 15 

cm) 6 

zelo plitva sprsteninasta rendzina (A hor. pod 10 
cm 7 

4. 
Ranker 

na 
nekarbonatne

m 
fluvioglacialne

m produ 

distrični ranker, pH v  
KCl  pod 5,0 

globok (globina tal nad 35 cm) 4 
srednje globok (globina tal 20 - 35 cm) 5 

plitev (globina tal 10 - 20 cm) 6 
zelo plitev (globina tal pod 10 cm) 7 

retrogradirani ranker, 
pH nad 5,0 

globok (globina tal nad 35 cm) 3 
srednje globok (globina tal 20 - 35 cm) 4 

plitev (globina tal 10 - 20 cm) 5 

zelo plitev (globina tal pod 10 cm) 6 
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na ostalih 
kameninah 

evtrični ranker, pH  
v KCl nad 5,0 

globok (globina tal nad 35 cm) 4 
srednje globok (globina tal 20 - 35 cm) 5 

plitev (globina tal 10-20 cm) 6 
zelo plitev (globina tal pod 10 cm) 7 

distrični ranker, pH  
v KCl pod 5,0 

globok (globina tal nad 35 cm) 5 
srednje globok (globina tal 20 - 35 cm) 6 

plitev (globina tal pod 20 cm) 7 

5.  
Rjava evtrična 

tla 

na starejšem 
ilovnatem 

aluviju 

globoka (globina tal 
nad 70 cm), srednje 
globoko in globoko 

humozna 
(A hor. debelejši od  
25 cm), pH v KCl > 

5,0, drobljiva 

neoglejena 1 

zelo globoko oglejena (Go pod 100 cm) 1 

globoko oglejena (Go 70 - 100 cm) 2 

na starejšem 
prodnatem 

aluviju 

globoka (globina tal 
nad 70 cm), pH v KCl 

nad 5,0 drobljiva 

srednje globoko in globoko humozna (A hor. nad 
25 cm) 1 

plitvo humozna (A hor. pod 25 cm) 2 
srednje globoka 

(globina tal 50 - 70 
cm), pH v KCl nad 

5,0, drobljiva 

srednje globoko in globoko humozna (A hor. nad 
25 cm) 2 

plitvo humozna (A hor. pod 25 cm) 3 

plitva (globina tal 35 -
50 cm), pH v KCl nad 

5,0, drobljiva 

srednje globoko in globoko humozna (A hor 25 -
35 cm) 3 

plitvo humozna (A hor. pod 25 cm) 4 

na mehkih 
karbonatnih 
kameninah 

koluvialna, globina tal 
nad 70 cm, debelina 

A hor. nad 35 

neoglejena ali 
zelo globoko 
oglejena (Go 
pod 100 cm) 

drobljiva 1 

   težko drobljiva 2 

globoko 
oglejena  

(Go do 100 cm) 

drobljiva 2 

težko drobljiva 3 
globoko 

psevdooglejena 
(g hor. pod 60 

cm) 

drobljiva 2 

težko drobljiva 3 

srednje globoko 
psevdooglejena 

(g hor. 40-60 
cm) 

drobljiva 4 

težko drobljiva 5 

globoka (globina tal 
nad 70 cm) 

globoko 
humozna  

(A hor. nad 35 
cm) 

  drobljiva 1 

težko drobljiva 2 

srednje globoko 
humozna  

(A hor. 25-35 
cm) 

drobljiva 2 
težko drobljiva 3 

    zelo težko drobljiva, 
plastična 4 

plitvo humozna 
(A hor. pod 25 

cm) 

drobljiva 3 
  težko drobljiva 4 

zelo težko drobljiva, 
plastična 5 

srednje globoka 
(globina tal  
45 - 70 cm), 

srednje globoko 
humozna (A hor. 

25-35 cm) 

drobljiva 3 

težko drobljiva 4 

plitvo humozna 
(A hor. pod 25 

cm)  

drobljiva 4 

težko drobljiva 5 
globoko 

humozna (A hor. 
nad 35 cm) 

drobljiva 2 

težko drobljiva 3 
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plitva (globina tal  
30-45 cm) plitvo 

humozna (A hor. pod 
25 cm) 

drobljiva 5 

težko drobljiva 6 

na 
pleistocenskih 
in terciarnih 

ilovicah 

globoka (globina tal 
nad 70 cm), pH v KCl 

nad 5,0, drobljiva 

brez 
psevdooglejeva

nja 

globoko in sred. globoko 
humozna (A hor. nad 25 cm) 1 

plitvo 
humozna 
(A hor. 

pod  
25 cm) 

drobljiva 2 

težko drobljiva 3 

globoko 
psevdooglejena 

srednje globoko in globoko 
humozna (A hor. nad 25 cm), 

drobljiva 
2 

plitvo 
humozna 
(A hor. 
pod 25 

cm) 

drobljiva 3 

težko drobljiva 4 

koluvialna, globoko 
humozna (A hor nad 
35 cm), pH v KCl nad 

5.0 

brez 
psevdooglejeva

nja 

drobljiva 1 

težko drobljiva 2 

globoko 
psevdooglejena 
(Bg hor. pod 60 

cm) 

drobljiva 2 

težko drobljiva 3 

na bazičnih in 
nevtralnih 

kameninah 

globoka (globina tal 
nad 70 cm) pH v KCl 

nad 5.0, drobljiva, 
neoglejena 

srednje globoko in globoko humozna (A hor. nad 
25 cm) 1 

plitvo humozna (A hor. pod 26 cm) 2 

globoko oglejena (Go hor. pod 70 cm) 3 

plitvo humozna (A hor. pod 25 cm) 3 

srednje globoka 
(globina tal 50 - 70 
cm), pH v KCl nad 

5,0, drobljiva 

globoko humozna (A hor. nad 35 cm) 2 

srednje globoko humozna  
(A hor. 25 - 35 cm) 3 

plitvo humozna (A hor. pod 25 cm) 4 

plitva (globina tal 35 - 
50 cm), pH v KCl nad 

5,0, drobljiva 

srednje globoko humozna  
(A hor. 25 - 35 cm) 4 

plitvo humozna (A hor. pod 25 cm) 5 

na 
karbonatnem 
fluvioglacialne

m produ, 
moreni, 

pobočnem 
grušču 

globoka (globina tal 
nad 70 cm), pH v KCl 

nad 5,0 

srednje globoko in globoko humozna (A hor. nad 
25 cm) 1 

srednje globoko in plitvo humozna (A hor. pd 25 
cm) 2 

srednje globoka 
(globina tal 50  

- 70 cm), pH nad 5,0 

srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm) 2 

plitvo humozna (A hor. pod 25 cm) 3 
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plitva (globina tal  
3 5- 50), pH v KCl 

nad 5,0 

srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm) 3 

plitvo humozna (A hor pod 25 cm) 4 

6.  
Rjava distrična  

tla 
 
 

rjava tla na 
nekarbonatne

m 
fluvioglacialne
m produ, pH 

pod 5,0 

zelo globoka (globina 
tal nad 120 cm) 

srednje globoko in globoko humozna (A hor. nad 
25 cm) 1 

plitvo humozna (A hor. pod 25 cm) 2 

globoka (globina tal 
70 - 120 cm) 

globoko humozna (A hor. nad 35 cm) 1 
srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm) 2 

plitvo humozna (A hor. pod 25 cm) 3 
srednje globoka 

(globina tal 50 - 70 
cm) 

srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm) 3 
plitvo humozna (A hor. pod 25 cm) 4 

plitva (globina tal 35 - 
50 cm) 

srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm) 4 
plitvo humozna (A hor. pod 25 cm) 5 

 rjava tla na 
ostalih 

nekarbonatnih 
kameninah, 

pH v KCl pod 
5,0 

zelo globoka (globina 
tal nad 120 cm) 

srednje globoko in 
globoko humozna 
(A hor.nad 25 cm) 

drobljiva 2 

težko drobljiva 3 

srednje globoko humozna (A hor. 25-35 cm) 4 
plitvo humozna (A hor.pod 25 cm) 5 

globoka (globina tal 
70 - 120 cm) 

globoko humozna 
(A hor. nad 35 

cm) 

drobljiva 2 

težko drobljiva 3 
srednje globoko 
humozna (A hor. 

25 - 35 cm) 

drobljiva 3 

težko drobljiva 4 

plitvo humozna (A 
hor. pod 25 cm) 

drobljiva 4 
težko drobljiva 5 

srednje globoka 
(globina tal 50 – 70 

cm) 

srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm) 4 

plitvo humozna  (A hor. pod 25 cm) 5 

plitva (globina tal 35 - 
50 cm) 

srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm) 5 
plitvo humozna (A hor. pod 25 cm) 6 

7.  
Pokarbonatna 

tla 

evtrična, pH v 
KCl nad 5,0 

zelo globoka (globina 
tal nad 120 cm) 

srednje globoko in globoko humozna (A hor.nad 
25 cm) 1 

globoka (globina tal 
70 - 120 cm) 

srednje globoko 
humozna (A hor. 

25 - 30 cm) 

drobljiva do 80 cm 2 

težko drobljiva 3 

plitvo humozna (A 
hor. pod 25 cm) 

drobljiva do 80 cm 3 
težko drobljiva 4 

srednje globoka 
(globina tal 45 - 70 

cm) 

srednje globoko 
humozna (A hor. 

25 - 35 cm) 

drobljiva 3 

težko drobljiva 4 

plitvo humozna (A 
hor. pod 25 cm) 

drobljiva 4 
težko drobljiva 5 

plitva (globina tal 30 - 
45 cm), plitvo 

humozna (A hor. pod 
25 cm) 

drobljiva 5 

distrična ali 
zmerno 

akrična, pH v 
KCl 4,2 - 5,0 

globoka (globina tal 
nad 70 cm) 

srednje globoko 
humozna (A hor. 

25-30 cm) 

drobljiva do 80 cm 3 
težko drobljiva, 

cementirana 4-5 

plitvo humozna (A 
hor. pod 25 cm) 

drobljiva do 80 cm 4 
težko drobljiva, 

cementirana 5-6 

močno 
akrična, zelo 

malo 
zasičena, pH v 

KCl pod 4,2 

srednje globoko 
humozna (A hor. 25 - 

30 cm) 
drobljiva 5 

plitvo humozna (A 
hor. pod 25 cm) -  6 



Stran 2088 / Št. 41 / 23. 3. 2022 Uradni list Republike Slovenije

koluvialna 
evtrična, pH 

nad 5,0 

globoko humozna (A 
hor. nad 35 cm) 

drobljiva do 80 cm 1 
težko drobljiva 2 

srednje globoko 
humozna (A hor. 25 - 

30 cm) 
drobljiva do 80 cm 2 

koluvialna 
distrična, pH v 
KCl pod 5,0 

globoko humozna (A 
hor. nad 35 cm) 

drobljiva do 80 cm 2 

težko drobljiva 3 

8.  
Sprana tla na 

nekarbonatnih in 
malo karbonatnih 

kameninah 

koluvialna 
evtrična (pH v 
KCl nad 5,0) 

 

globoko humozna (A 
hor. nad 35 cm), 

evtrična (pH v KCl  
nad 5 ) 

drobljiva 1 

težko drobljiva 2 

globoko humozna (A 
hor. nad 35 cm), 

evtrična (pH v KCl 
nad 5 ) 

drobljiva 2 

težko drobljiva 3 

srednje globoko 
humozna (A hor. 2 5- 

35 cm), evtrična 

drobljiva 3 

težko drobljiva 4 

plitvo humozna (A 
hor. pod 25 cm), 

evtrična ali distrična 

drobljiva 4 
  težko drobljiva, brez znakov psevdooglejevanja 
ali globoko psevdooglejena (g hor. pod 60 cm) 5 

9.  
Rdeče rjava tla 

globoka 
(globina tal 
nad 70 cm) 

globoko humozna (A 
hor. nad 35 cm) drobljiva do 80 cm 1 

srednje humozna (A 
hor. 25 - 35 cm) 

drobljiva do 80 cm 2 

težko drobljiva, plastična 3 

plitvo humozna (A 
hor. pod 25 cm) 

drobljiva do 80 cm 3 

težko drobljiva, plastična 4 

rdeče rjava tla  
tipična 

srednje globoka 
(globina tal 45 - 70 

cm) 

srednje humozna 
(A hor. 25 - 35 

cm) 

drobljiva v vsej globini 
profila 3 

težko drobljiva, plastična 4 

plitvo humozna (A 
hor. pod 25 cm) 

plitvo humozna (A 
hor. pod 25 cm) 

drobljiva v vsej globini 
profila 4 

težko drobljiva, plastična 5 
plitva (globina tal 30 - 

45 cm) 
plitvo humozna (A hor. pod 25 cm), drobljiva 5 

rdeče rjava tla  
koluvialna 

globoko humozna (A 
hor. nad 35 cm) 

drobljiva do 80 cm 1 

težko drobljiva 2 

srednje globoko 
humozna (A hor. 25 - 

35 cm) 

drobljiva do 80 cm 2 

  težko drobljiva 
3 

10.  
Glej 

šibki hipoglej 
(Go hor.  

50 - 70 cm) 

evtričen (pH nad 5,0) 
srednje globoko humozen (A hor. 25 - 35 cm) 3 

plitvo humozen (A hor. pod 25 cm) 4 
distričen (pH pod 5,0 

cm) 
srednje globoko humozen (A hor. 35 - 50 cm) 4 

plitvo humozen (A hor. pod 25 cm) 5 

zmerno močan 
hipoglej  
(Go hor.  

35 - 50 cm) 

evtričen (pH v KCl 
nad 5,0) - 5 

distričen (pH v KCl 
pod 5,0) - 6 

srednje močan 
hipoglej  
(Go hor.  

20 - 35 cm) 

evtričen 6 

distričen 7 
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močan 
hipoglej  
(Gr hor.  
25 - 50) 

evtričen in distričen 6 

zelo močan 
hipoglej (Gr 
pod 25 cm) 

evtričen in distričen 7 

amfiglej (G1 
30-40 cm) (G2 20 - 30 cm) 7 

11.  
Psevdoglej 

zelo globok 
psevdoglej (g 
hor. nad 100 

cm) 

- 1 

globok 
pobočni ali 

terasni 
psevdoglej (g 
hor. 60 - 100 

cm) 

evtričen (pH v KCl nad 5,0), globoko humozen 
(A hor. nad 35 cm), drobljiv 2 

retrogradirani v gornjem delu profila, globoko humozen (A hor. nad 35 
cm), drobljiv 2 

distričen (pH v KCl pod 5,0) srednje globoko humozen 
(A hor. 25 - 35 cm) 3 

plitvo humozen (A hor. pod 
25 cm) 4 

srednje globok 
pobočni ali 

terasni 
psevdoglej (g 
hor. 40 - 60 
cm) evtričen 
ali distričen 

srednje globoko humozen (A hor. 25 - 35 cm), drobljiv 5 

Bg hor. zbit s konkrecijami 6 

plitev pobočni 
ali terasni 

psevdoglej (g 
hor. 30 - 40 

cm), distričen 
(pH v KCl pod 

5,0) 

plitvo humozen (A hor. pod 25 cm) 6 

zelo plitev 
pobočni ali 

terasni 
psevdoglej (g 
hor. 25 - 30 
cm),distričen 

(pH v KCl pod 
5,0) 

plitvo humozen (A hor. pod 25 cm) 7 

12.  
Obrečna tla 

globoka 
obrečna tla 
(globina tal 
nad 70 cm) 

karbonatna ali 
evtrična (pH v 
KCl nad 5,0) 

neoglejena, 
sred.globoko in 

globoko humozna 

(A hor. nad 25 cm), drobljiva najmanj 80 cm 
1 

zelo globoko oglejena 
(Go hor. pod 100 cm) 

in sred. globoko in 
globoko humozna 

(A hor. nad 25 cm), drobljiva najmanj 80 cm 1 

globoko oglejena  
(Go hor. 70 - 100 

cm), sred. globoko in 
globoko humozna  

(A hor. nad 25 cm), drobljiva 2 

pod 50 cm težko drobljiva, gosta 3 

zmerno oglejena  
(Go hor. 50 - 70 cm) 

sred.globoko in 
globoko humozna 

srednje močno oglejena (Go hor. 30 - 50 cm) 3 

pod 50 cm težko drobljiva, gosta 4 

srednje močno 
oglejena (Go hor. nad 

30 - 50 cm) 

srednje globoko humozna (A hor. 25 - 35 cm), 
drobljiva 4 

pod 50 cm težko drobljiva 5 
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obrečna tla na 
produ, slabo 
vododržna, 

lahka, 
karbonatna ali 
evtrična (pH v 
KCl nad 5,0) 

zmerno globoka (globina tal 50 - 70 cm) 3 

srednje globoka (globina tal 35 - 50 cm) 4 

plitva, (globina tal 20 - 35 cm) 5 

zelo plitva (globina tal do 20 cm) 6 

zelo plitva (globina tal pod 20 cm) 7 

globoka 
obrečna tla 
(globina tal 
nad 70 cm) 

nekarbonatna 
ali distrična 

(pH v KCl pod 
5,0) 

neoglejena, 
sred.globoko in 
globoko humozna 

(A hor. nad 25 cm), drobljiva najmanj 80 cm 2 

zelo globoko oglejena 
(Go hor. pod 100 cm) 
in sred. globoko in 
globoko humozna 

(A hor. nad 25 cm), drobljiva najmanj 80 cm 2 

globoko oglejena  
(Go hor.  

70 - 100 cm), sred. 
globoko in globoko 

humozna  

(A hor. nad 25 cm), drobljiva 3 

pod 50 cm težko drobljiva, gosta 
4 

zmerno oglejena  
(Go hor. 50 - 70 cm) 

sred.globoko in 
globoko humozna 

srednje močno oglejena (Go hor. 30 - 50 cm) 4 

pod 50 cm težko drobljiva, gosta 5 

srednje močno 
oglejena (Go hor.  

30 - 50 cm) 

srednje globoko humozna (A hor. 25 -3 5 cm), 
drobljiva 5 

pod 50 cm težko drobljiva 5 

močno oglejena  
(Go hor. 30 cm) Go hor.nad  30 cm 6 

obrečna tla na 
produ, slabo 
vododržna, 

lahka, 
nekarbonatna 

ali distrična 
(pH v KCl pod 

5,0) 

zmerno globoka (globina tal 50 - 70 cm) 3 
srednje globoka (globina tal 35 - 50 cm) 4 

plitva, (globina tal 20 - 35 cm) 5 
zelo plitva (globina tal do 20 cm) 6 

zelo plitva (globina tal pod 20 cm) 7 

13.  
tehnogena tla 

zelo  globoka (globina tal 90 - 120 cm) 1 

globoka tla (globina tal 70-90 cm) 2 

srednje globoka (globina tal 50 - 70 cm) 3 

srednje globoka (globina tal 35 - 50 cm) 4 
plitva, (globina tal 20 - 35 cm) 5 

zelo plitva (globina tal do 10 - 20 cm) 6 

zelo plitva (globina tal  pod 10 cm) 7 

14.  
Antropogena in 
antropogenizira

na tla 

zelo  globoka (globina tal 90 - 120 cm) 1 

globoka tla (globina tal 70 - 90 cm) 2 

srednje globoka (globina tal 50 - 70 cm) 3 

srednje globoka (globina tal 35 - 50 cm) 4 
plitva, (globina tal 20 - 35 cm) 5 

zelo plitva (globina tal do 10 - 20 cm) 6 

zelo plitva (globina tal  pod 10 cm) 7 

  



Uradni list Republike Slovenije Št. 41 / 23. 3. 2022 / Stran 2091 

 
15.  

Šota in druga 
organska tla 

zelo  globoka (globina tal nad 200 cm) 1 

globoka tla (globina tal 100 - 120 cm) 2 

srednje globoka (globina tal 60 - 100 cm) 3 

srednje globoka (globina tal 35  -60 cm) 4 

plitva, (globina tal 20 - 35 cm) 5 

zelo plitva (globina tal do 10 - 20 cm) 6 

zelo plitva (globina tal  pod 10 cm) 7 

 
Opisi sistematskih enot: 

Litosol (1)  predstavlja slabo razvita tla, sestavljena pretežno iz skeleta; globina ni večja od 20 cm, tla 
so nastajajo pretežno s fizikalnim preperevanjem trde matične podlage. 

Regosol (2) predstavlja tla brez dobro razvitih horizontov na rahli matični podlagi. 

Rendzina (3) z gradnjo profila A-C je talni tip s temnorjavim ali temnim humusno - akumulacijskim 
horizontom Ah na karbonatni matični podlagi. 

Ranker (4)  z gradnjo profila A-R je talni tip s humusno - akumulacijskim horizontom Ah, ki je nastal na 
nekarbonatni matični podlagi. 

Rjava evtrična tla (5)  z gradnjo profila A-Bv-C,   ki so nastala na različnih matičnih podlagah, bogatih 
z bazami ali karbonati, razen apnencih in dolomitih, stopnja nasičenosti z bazami je nad 50%, pH (H2O) 
nad 5,5. 

Rjava distrična tla (6) z gradnjo profila A-Bv-C, ki so nastala na matičnih podlagah, revnih z bazami, 
stopnja nasičenosti z bazami je pod 50%, pH (H2O) je pod 5,5. 

Pokarbonatna tla (7)  z gradnjo profila A-Brz-C ali R, ki so nastala na netopnih ostankih apnencev in 
dolomitov. Globina teh tal izrazito varira. 

Sprana tla na nekarbonatnih in malo karbonatnih kameninah (8) z gradnjo profila A-E-Bt,h,fe-C ali 
R, ki so nastala na perm-karbonskih skrilavcih in peščenjakih in na magmatskih in metamorfnih 
kamninah. Na teh tleh, kjer se globina tal zelo spreminja, je večinoma pod  gozdnim rastiščem.  

Rdečerjava tla (9) -  tla z gradnjo profila A-Brz-C ali R, ki so nastala iz netopnega ostanka čistih in trdih 
apnencev in dolomitov v mediteranski klimi; horizont Brz je rdeč, tla so glinasto - ilovnata do glinasta, 
struktura je ostroroba poliedrična, tla so nekarbonatna 

Glej (10) -  tla, ki so se razvila pod vplivom podtalnice; v tleh se reducira železo in drugi elementi zaradi 
pomanjkanja kisika; značilna je siva barva, včasih tudi modra; nad nivojem podtalnice, ki niha, so rjasti 
madeži: 

 hipoglej - oglejena tla, ki so nastala pod vplivom podtalnice 
 amfiglej - tla, ki so oglejena pod vplivom podtalnice in poplavne vode; imajo lastnosti 

epigleja in hipogleja 
 epiglej - oglejena tla, ki so nastala pri površinskem oglejevanju pretežno pod vplivom 

poplavnih voda, ki zastajajo do globine 1m 

Psevdoglej (11) - tla z gradnjo profila A-Bg-B, ki so nastala zaradi občasno stoječe vode na 
nepropustnem horizontu tal, zaradi anaerobnih procesov; (predvsem zaradi redukcije železa) nastajajo 
značilne sivkaste, rjaste pege in madeži ter temno rjave konkrecije, ločimo ravninski in pobočni 
psevdoglej.  

Obrečna tla (12), ki so se razvila na recentnih aluvialnih nanosih in še nimajo razvitih horizontov ali pa 
imajo slabo razvit le en horizont.  

Tehnogena tla (13) z gradnjo profila I – II – III, ki so nastala  z nasipavanjem tehnoloških in drugih 
odpadkov ter z zasipavanjem le-teh. Najpomembnejši predstavnik teh tal so tla deponij (nasipavanje 
smeti, nasipavanje rudniških odpadkov oz.  jalovine). Ocenjuje se tla (humusno akumulativni sloj), ki so 
običajno navožena od drugod, matična podlaga se ocenjuje na podlagi ocene navoženih tal. 

Antropogena tla in antropogenizirana tla (14) z gradnjo profila P-C, P-B-C, ali P-G ki so navadno do 
globine 60 cm premešana zaradi rigolanja ali agromelioracij. S tem so prilagojena za rast nekaterih 
kultur (vinogradi, sadovnjaki). Pojavljajo se skoraj pri vseh razvojnih stopnjah tal, najpogosteje pa na 
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evtričnih rjavih tleh in rjavih pokarbonatnih tleh. Tla se ocenjujejo na podlagi razvojne stopnje (globine 
tal) in matične podlage. 

Šotna in druga organska tla (15) z gradnjo profila H-G, H-G-C, ali H- H nastajajo s kopičenjem 
nerazkrojenih oz. slabo razkrojenih rastlinskih ostankov v anaerobnih razmerah oz. v vodi. Na nastanek 
šote vplivajo reliefni (topogena šotna tla) in podnebni dejavniki (ombrogena šotna tla). 
 
 
1.3. Tekstura  in kislost tal   
 
Pri oceni lastnosti tal upoštevamo teksturo in potencialno kislost  iz zgornjih 30 cm tal oziroma manjše 
globine, v kolikor je zgornja meja horizonta deloma preperele ali nepreperele matične podlage plitveje 
kot 30 cm pod površjem tal.  
Teksturo   ugotavljamo glede na delež (odstotek) mineralnih delcev različnih velikostnih skupin (pesek, 
melj, glina) na osnovi sejanja in usedanja (SIST ISO 11277). Teksturo je treba predstaviti v teksturnem 
razredu po ameriški USDA teksturni klasifikaciji.  
Kislost tal določamo z ekstrakcijo KCl v skladu s standardom SIST ISO 10390. 
 
 
Glede na teksturo tla uvrščamo v: 
 

Tekstura Vrednost 
Glinasta G 
Glinasto ilovnata GI 
Ilovnata I 
Ilovnata peščena IP 
Meljasta M 
Meljasto glinasta MG 
Meljasto glinasto ilovnata MGI 
Meljasto ilovnata MI 
Peščena P 
Peščeno glinasta PG 
Peščeno glinasto ilovnata PGI 
Peščeno ilovnata PI 
Šotna Š 
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Slika 1: Grafikon teksturne klasifikacije 
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1.4. Ocena lastnosti tal  
 
Proizvodno sposobna  zemljišča ocenjujemo za osnovno točkovanje tal (TT) po naslednji tabeli: 
 

tekstura 
skupina
geološk

e 
podlage

r  a  z  v  o  j  n  e     s  t  o  p  n  j  e 
1 2 3 4 5 6 7 

število  bonitetnih  točk 

p 

A 
B 
C 
Č 
D 

58-51 
58-51 
52-46 
52-46 
52-46 

50-42 
50-42 
45-39 
45-39 
45-39 

41-34 
41-34 
38-31 
38-31 
38-31 

33-28 
33-28 
30-25 
30-25 
30-25 

27-22 
27-22 
24-19 
24-19 
24-18 

21-17 
21-17 
18-15 
18-15 
17-14 

16-11 
16-11 
14-9 
14-9 
13-8 

ip 

A 
B 
C 
Č 
D 

71-63 
71-63 
69-62 
67-60 
67-60 

62-54 
62-54 
61-53 
59-51 
59-51 

53-46 
53-46 
52-45 
50-44 
50-44 

45-39 
45-39 
44-38 
43-37 
43-37 

38-32 
38-32 
37-31 
36-30 
36-30 

31-25 
31-25 
30-24 
29-23 
29-23 

24-18 
24-18 
23-17 
22-16 
22-16 

m 

A 
B 
C 
Č 
D 

80-72 
81-73 
78-70 
75-68 
75-68 

71-63 
72-64 
69-62 
67-60 
67-60 

62-55 
63-55 
61-54 
59-52 
59-52 

54-47 
54-47 
53-46 
51-45 
51-44 

46-40 
46-40 
45-39 
44-38 
43-37 

39-33 
39-33 
38-32 
37-31 
36-30 

32-25 
32-25 
31-24 
30-23 
29-22 

pi 
mi 

A 
B 
C 
Č 
D 

90-81 
92-83 
88-80 
84-76 
84-76 

80-72 
82-74 
79-71 
75-68 
75-68 

71-65 
73-65 
70-62 
67-60 
67-59 

64-56 
64-56 
61-54 
59-53 
58-51 

55-48 
55-48 
53-47 
52-46 
50-44 

47-41 
47-41 
46-40 
45-39 
43-36 

40-32 
40-32 
39-31 
38-30 
35-27 

i 

A 
B 
C 
Č 
D 

100-90 
100-92 
96-87 
90-82 
91-83 

89-80 
91-83 
86-78 
81-74 
82-74 

79-71 
82-74 
77-69 
73-66 
73-65 

70-62 
73-65 
68-60 
65-58 
64-56 

61-54 
64-56 
59-52 
57-50 
55-47 

53-45 
55-46 
51-44 
49-43 
46-39 

44-36 
45-36 
43-35 
42-34 
38-30 

gi 

A 
B 
C 
Č 
D 

 90-78 
90-80 
86-76 
82-74 
82-74 

77-70 
79-73 
75-68 
73-66 
73-66 

69-61 
72-64 
67-59 
65-58 
65-57 

60-54 
63-56 
58-52 
57-51 
56-49 

53-46 
55-48 
51-44 
50-43 
48-40 

45-38 
47-39 
43-37 
42-39 
39-32 

37-27 
38-28 
36-27 
38-26 
31-23 

         
pgi 
mgi 
pg 

A 
B 
C 
Č 
D 

79-71 
79-71 
78-70 
76-68 
75-68 

70-62 
70-62 
69-60 
67-60 
67-59 

61-55 
61-55 
59-53 
59-53 
58-51 

54-47 
54-47 
52-45 
52-45 
50-42 

46-39 
46-39 
44-38 
44-38 
41-34 

38-29 
38-29 
37-28 
37-28 
33-24 

28-17 
28-17 
27-17 
27-17 
23-13 

g 
mg 

A 
B 
C 
Č 
D 

71-63 
71-63 
68-61 
67-60 
67-60 

62-54 
62-54 
60-52 
59-51 
59-51 

53-46 
53-46 
51-45 
50-44 
50-43 

45-39 
45-39 
44-38 
43-37 
42-35 

38-32 
38-32 
37-30 
36-30 
34-28 

31-25 
31-25 
29-23 
29-23 
27-20 

24-18 
24-18 
22-16 
22-16 
19-11 

šota E  47-42 41-37 36-29 28-22 21-16 15-10 9-7 
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1.5. Korekcija lastnosti tal 
 
Pri korekciji osnovnega točkovanja tal upoštevamo podatke o prisotnosti skeleta v tleh. Prisotnost 
skeleta v A in v vseh ostalih horizontih, ki se upoštevajo pri določevanju globine tal, dodatno ocenjujemo 
z odbitnimi točkami.  
 
Določitev odbitnih točk zaradi skeleta 
Merila za določanje odbitnih točk so naslednja: odstotek skeleta, velikost in razporeditev skeleta ter 
globina tal. Ugotovljene odbitne točke odštejemo od ocenjenih osnovnih točk tal.   
 
Odbitne točke, glede na % in velikost skeleta v Ap/A1 horizontu so naslednje: 

odstotek skeleta srednje debel skelet 
od 2 do 10 cm 

droben skelet 
od 0,2 do 2 cm 

5 % 1 0 
10 % 3 1 
15 % 7 3 
20 % 11 5 
30 % 17 9 

 
– Navedene odbitne točke veljajo za srednje debel skelet, ki že ovira obdelavo. Pri drobnem skeletu 

so odbitne točke manjše, ker se pri njem upošteva le zmanjšana rodovitnost. 
– Pri ocenjevanju tal se skelet za rendzino in ranker ne upošteva. 
– Pri debelem skeletu, ki predstavlja večjo omejitev za obdelavo, odbitne točke povečamo. Upoštevati 

pa je treba, da je grobi skelet in kamenje  največkrat  že odstranjeno.  
 
 
Odbitne točke glede na odstotek skeleta pod Ap oz. pod A1 horizontom so naslednje: 
 

Odstotek 
skeleta 

zelo plitva tla 
20-35 cm 

plitva tla 
35-50 cm 

srednje globoka tla 
50-70 cm 

 
5 % 0 0 0 
10 % 0 – 1 1 - 2 2 – 3 
15 % 0 – 1 1 - 2 3 – 4 
20 % 0 – 2 2 - 4 4 – 5 
30 % 0 – 3 3 - 5 6 – 8 
40 % 0 – 4 4 - 7 8 – 11 
50 % 1 – 5 5 - 9 10 -14 
60 % 1 – 5 6 - 11 11 -16 
70 % 1 – 6 7 - 13 13 -19 
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2. Lastnosti klime 

 
Lastnosti klime  ugotavljamo na podlagi  podatkov iz merilnih postaj, geografske opredelitve Republike 
Slovenije,  ocene možnosti za pridelavo ter najbolj značilnim naravnim rastiščem. Slovenija je 
opredeljena na štiri makroregije (alpska, dinarska, panonska in sredozemska).  Večletna povprečja 
padavin, temperatur in temperaturnih pragov  upoštevamo iz merilne postaje, ki je najbližja 
obravnavanemu območju. Ugotavljanje se opravimo na podlagi točkovanja od 1 do 10, pri tem je 1 
skrajno neugodna klima nad 1500 m, pretežni del leta je temperatura pod 50  Celzija, 10 pa je najbolj 
ugodna klima z normalno količino padavin in s pretežnim delom leta nad 50. Celzija. Pri ugotavljanju 
lastnosti klime v Sloveniji so zaradi pestrih mikroklimatskih značilnosti dopustna tudi odstopanja od 
navedenih razponov padavin in  temperature.  
 
Podrobnejša opredelitev lastnosti klime z razponom točk (v nadaljevanju TK) za klimo:  
 

Opis za točke za lastnosti klime Točke 
1 TK: Alpski svet, meteorološka postaja, Kredarica, nadmorska višina nad 1500 m, nad 2000 mm 
letnih padavin, povprečna letna temperatura je pod 5 0C, območje visokogorske alpske klime, 
gozdna vegetacija je ruševje, bor, macesen, posamezne smreke, pašniki, ekstremni pogoji. 

1TK 

1-2 TK: Alpski in dinarski svet, meteorološka postaja Krvavec,  nadmorska višina nad 1500 m, s 
povprečnimi letnimi padavinami do 2200 mm, povprečna letna temperatura je pod 5 0C, območje 
gorske klime, gozdna vegetacija je območje gorskih bukovih gozdov, povprečna letna 
temperatura zraka pod je 5 0C, hladna klima, slabi pašniki.  

1 - 2TK 

2-3 TK: Alpski in dinarski svet, meteorološka postaja Planina pod Golico, nadmorska višina med 
1100 – 1500 m, povprečne letna količina padavin od 1800 mm do 2200 mm, povprečna letna 
temperatura med 4 0C in 6 0C, vegetacijo sestavlja območje bukovih gozdov z jelko, površine za 
kmetijsko proizvodnjo se uporabljajo kot travniki in pašniki. 

2 - 3TK 

3 TK: Alpski in dinarski svet, meteorološka postaja Rateče, Nanos, Nova vas pri Blokah,   Vojsko, 
nadmorska višina med 800 – 1100 m, območje s povprečnimi letnimi padavinami do 2200 mm, 
povprečna letna temperatura je med 6 0C in 7 0C, zmerno hladna klima, gozdno vegetacijo 
sestavljajo bukovi gozdovi z jelko in smreko, od 800 do 1000 m uspevajo ozimne, do 1100 m pa 
jarine. 

3TK 

3-4 TK: Alpski, dinarski in sredozemski svet, meteorološka postaja Stara Fužina,  Babno polje, 
Vojsko, Bovec, nadmorska višina med 600 – 1100 m, območje prehoda med mediteranskim in 
kontinentalnim vplivom, povprečna  letna količina padavin do 1800 mm, s povprečno letno 
temperaturo od 70 C do 8 0C, vegetacijsko območje sredogorskih bukovih gozdov, hladna do 
zmerno topla klima, območje travnikov, pašnikov in njiv (prideluje se krompir, travno deteljne 
mešanice (TDM), srednje ugodni klimatski pogoji za kmetijsko pridelavo. 

3 - 4TK 

5-6 TK: Alpski, dinarski in sredozemski svet, meteorološka postaja Sevno, Kočevje, Postojna, 
Bovec, Tolmin, nadmorska višina med 600 – 1100 m, povprečne letne padavine do 1600 mm, 
povprečna letna temperatura od 8 0C do 9 0C. Prehodno območje bukve ter gradna z belim 
gabrom; področje kraških polj 300-600 m n.m.. Kmetijske površine se izkoriščajo za travnike, 
pašnike in njive, na katerih se na katerih se z omejitvami gojijo TDM, krompir in ozimno žito ter 
sadno drevje (jablane, hruške, slive,…).  

5 - 6TK 

6-7 TK: Alpski, dinarski, sredozemski in panonski svet, meteorološka postaja Šmartno, Veliki 
Dolenci, Lendava, Postojna, Tolmin, Ilirska Bistrica, prehodno območje hribovitega področja, 
nadmorska višina med 300 – 600 m, povprečne letne padavine od 800 mm do 1400 mm, 
povprečna letna temperatura je med 8 0C in 9 0C,  gozdno vegetacijo sestavlja združba hrasta in 
belega gabra, z bukvijo, humidna do zmerno topla klima. Kmetijske površine se izkoriščajo za 
njive (trava, detelja, krompir, ozimno žito, koruza ipd.), travnike, pašnike, sadovnjake in vinsko 
trto.  

6 - 7TK 

7-8 TK: Sredozemski, panonski in dinarski svet, meteorološka postaja Murska Sobota, Gornja 
Radgona, Jeruzalem, Maribor – letališče, Celje, Bizeljsko, Novo mesto, Črnomelj (Dobliče), 
Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Ilirska Bistrica, Ljubljana – Bežigrad, Vrhnika,  zmerno 
hribovito območje in nižinsko območje pod 400 m.n.m., s povprečno količino  od 900 mm do 1400 
mm letnih padavin, s povprečno letno temperaturo do 10 0 C,  zmerno topla klima, ki omogoča 
vzgojo skoraj vseh njivskih posevkov (koruza, krompir, žita,  hmelj), sadovnjaki (jablane, slive, 
hruške), vinska trta. 

7 - 8TK 
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9-10 TK: Sredozemski svet, meteorološka postaja Bilje, Godnje, nadmorska višina nad 100 m,  
nad 1200 mm letnih padavin, povprečna letna temperatura med 10 0C in 12 0C, gozdna vegetacija 
je združba puhastega hrasta, črnega gabra in bukve, zmerno topla klima, primerna za vso 
poljedelsko in zelenjadarsko proizvodnjo, za sadjarsko in  vinogradniško pridelavo. 

9 - 10TK 

10 TK: Sredozemski svet, meteorološka postaja Portorož, nadmorska višina do 100 m, s 
povprečnimi letnimi padavinami nad 1000 mm, s povprečno letno temperaturo nad  12 0C. 
Gozdno vegetacijo sestavlja puhasti hrast, črni gaber in bukev, zmerno topla klima, najbolj ugodni 
pogoji za poljedelsko, zelenjadarsko in sadjarsko - vinogradniško pridelavo. 

10TK 

 
 

 
 

Slika 2: Geografska razdelitev Slovenije na makroregije 
 
Pri podrobnejših podatkih o klimi za vsako območje navedemo, katera meteorološka postaja predstavlja 
lastnosti klime in na območju katere naravne (makro)regije se območje nahaja. Vpliv klime je glede na 
osnovne makroregije podrobnejše razdeljen še glede na  pokrajinske tipe z upoštevanjem  nadmorske 
višine in reliefa. 
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Preglednica: Ocena lastnosti klime glede na  geografsko razdelitev Slovenije, pokrajinske tipe  
in nadmorsko višino 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Pokrajinski tipi
1 Alpske pokrajine 13 Alpske ravnine do 300 300-400 400-500 500-600 600-800 nad 800
1 Alpske pokrajine 12 Alpska hribovja do 300 300-400 400-500 500-600 600-800 800-1000 nad 1000
1 Alpske pokrajine 11 Alpska gorovja do 300 300-400 400-500 500-600 600-800 800-1000 1000-1600 nad 1600
2 Panonske pokrajine 22 Panonske ravnine  do 200 nad 200
2 Panonske pokrajine 21 Panonska gričevja do 300 300-400 400-500 nad 500  
3 Dinarske pokrajine 32 Dinarska podolja in ravniki do 200 200-300 300-400 400-600 600-800 nad 800
3 Dinarske pokrajine 31 Dinarske planote do 200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-800 800-1000 1000-1600 nad 1600
4 Mediteransko  (viš.) 42 Mediteranske planote do 200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800 nad 800
4 Mediteransko (rav.) 41 Mediteranska gričevja do 100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 nad 700

LASTNOSTI KLIME V TOČKAH (TK)
NADMORSKA VIŠINA  GLEDE NA RAZDELITEV PO POKRAJINSKIH TIPIH 
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3. Lastnosti reliefa 

 
Točke lastnosti reliefa (TR) ugotavljamo na podlagi odstotka nagiba  v razponu od 1 do 10. 

nagib v % oznaka reliefa 
 

vrednost 

0 - 6 Ravnina 10 
0 - 6 Ravnina z mikro depresijami 9 - 10 
7 - 11 Valovito z blagimi nagibi 8 - 9 

12 - 17 Zmerno blagi nagib 7 - 8 
18 - 24 Zmerno strmi nagib 6 - 7 
25 - 34 Strmi nagib 4 - 5 
35 - 50 Zelo strmi nagib 3 
51 - 65 Ekstremno strmi nagib 1 - 2 
Nad 65 Ekstremne strmine in prepadi 1 

 
 
Glede kriterijev za opredelitev bonitetnih točk s stopnjo nagiba upoštevamo tudi možnosti strojne 
obdelave in sicer: 

nagib v 
% 

opis kriterijev 

Do 11 a) Možna je neomejena uporaba vse kmetijske tehnike. Zemljišče je ravno do rahlo 
valovito, z veliko nosilnostjo tal. 

12 - 17 
b) Zemljišče z omejeno rabo kmetijske tehnike, zaradi nagiba je obdelava navzgor 
omejena, strojna košnja je delno omejena, prevoz s  samonakladalno prikolico je še 
možen. Zemljišče je ravno do valovito z nagibom do 17%. 

18 - 24 
c) Zemljišče z omejeno rabo kmetijske tehnike. Na določenih predelih je osnovna obdelava 
(oranje) zaradi strmega nagiba nemogoča ali pa omejena. Zemljišče je gladko do 
razgibano, z nagibom do 24% in z dobro nosilnostjo tal.  

25 - 34 
d) Zemljišče primerno za delo z ročnimi kosilnicami, osnovna obdelava tal in delo  s 
traktorjem ni več možno. Zemljišče je lahko močno razgibano, nagib doseže do 35%, 
nosilnost tal je slaba. 

35 - 50 
e) Zemljišče primerno za uporabo kmetijske tehnike, prilagojene za delo v strmini.  Delo z 
manjšimi ročno vodljivimi kosilnicami je možno le s posebno opremo za delo v strmini.  
Zemljišče je močno razgibano, nosilnost tal je slaba.  

51 - 65 f) Zemljišče, primerno samo za ročno delo. Uporaba tehnike predstavlja napor in 
nevarnost.  

nad 65 g) Ekstremni pogoji 
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4. Korekcije bonitete zemljišča zaradi posebnih vplivov 
 
 
4.1. Skalovitost zemljišč 
 
upoštevamo ob pogoju, da z enostavnimi melioracijskimi ukrepi brez uporabe težke mehanizacije ni 
možnoodstraniti ali močno zmanjšati skalovitosti. Glede na ocenjeni odstotek skalovitosti na območju 
enake bonitete,  se upoštevamo odstotke skalovitosti po naslednji preglednici: 
%  skalovitosti 

na območju 
enake bonitete 

upoštevani % za 
skalovitost 

opis zemljišča za pridelavo kultur 
 

do 2 2 - 5 Nepomembne ovire, ki ne vplivajo na pridelavo kultur 

2-10 5 - 25 Posamezne ovire pri rabi običajne kmetijske mehanizacije, pridelava 
kultur delno a ne bistveno otežena 

10-25 25 - 50 
Še primerno za prilagojeno kmetijsko mehanizacijo, zemljišče se koristi 
predvsem za pašnike in travnike, slabše vinograde in sadovnjake, ter 
za najslabše njive 

25-50 50 - 60 Možno predvsem ročno delo, primerno za pašnike, travnike in gozdove 
ter zelo slabo za sadovnjake in vinograde 

50-70 60-70 Velika omejitev za kmetijsko rabo, koristi se za gozdove, ekstenzivne 
pašnike, ekstenzivne oljčnike in za ekstenzivne vinograde 

70-90 70-80 Zelo velike omejitve za kmetijsko rabo, primerno za gozdove in 
ekstenzivne pašnike 

več kot 80  Gozdovi, manj primerno pašniki, ogolela in nerodovitna kmetijska 
zemljišča 

 
 
4.2. Poplavnost zemljišč  
 
Oceno poplavnosti zemljišč opravimo samo na kmetijskih površinah glede na obdobje vegetacije, 
trajanje in možnost izrabe zemljišča in sicer v razponu od 1 do 50 %. Odstotek korekcije za poplavnost 
zemljišča opredlimo na podlagi  običajnega števila dni v rastni dobi 250 dni. Korekcijo zaradi poplavnosti 
uveljavimo samo za tisti del površine zemljišča, kjer se poplavnost redno pojavlja (več kot pet krat v 
desetih letih).  
 
 
 
4.3. Sušnost zemljišč 
 
Za ugotavljanje sušnosti zemljišč upoštevamo zadnje desetletno obdobje, v katerem vsaj v petih letih v 
vegetacijski dobi ne pade dovolj padavin za normalni razvoj in dozorevanje kmetijskih rastlin in vsaj za 
25 % zmanjša količino oz. kakovost pridelka. Sušnost ugotovimo na podlagi podatkov Agencije za okolje 
in prostor.  
Vodna bilanca je razlika med potencialno evapotranspiracijo in padavinami za izbrano obdobje. 
Oceno sušnosti opravimo na kmetijskih zemljiščih glede na vodno bilanco v vegetacijskem obdobju v 
razponu od 1 do 50%. Korekcijski odstotek bonitetnih točk za sušnost izračunamo za delež števila dni 
v povprečni rastni dobi 250 dni, ko je vodna bilanca negativna. Korekcijo upoštevamo le za tisti del 
zemljišča, kjer se sušnost redno in dejansko pojavlja (vsaj pet krat v zadnjih desetih letih). 
 
4.4. Ekspozicija (usmerjenost pobočja) zemljišč  
 
Usmerjenost pobočja zemljišča se upošteva pri oceni bonitete v trajnih nasadih. Južna ekspozicija se 
ocenjuje kot najbolj ugodna in se ne korigira. Severna ekspozicija se ocenjuje kot najbolj neugodna in 
se korigira z 1 do 12%. Vzhodna in zahodna ekspozicija se ocenjuje s srednjo vrednostjo odstotkov. 
Ekspozicijo pri gozdnih zemljiščih ne upoštevamo. 
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4.5. Vpliv zaprtosti in  odprtosti zemljišč 
 
Zaprti položaji zemljišč brez možnosti odtoka hladnega zraka in neposredno do pojava pozebe ali brez 
zračnosti (doline, kotline), ki omogočajo ogroženost za razvoj bolezni v trajnih nasadih ocenjujemo  
od 1 do 36%: 

 redko ogroženo:  1 – 9 %, 
 zmerno ogroženo:  10 – 18 %, 
 močno ogroženo:   19 – 27 %, 
 zelo močno ogroženo:  28 – 36 %. 

Odprti položaji zemljišč, ki so pod vplivom močnih vetrov, ocenjujemo glede na ogroženost v trajnih 
nasadih v času vegetacije v razponu od 1 do 24 % in sicer: 

 izpostavljeno močnemu vetru:  1-12 %, 
 izpostavljeno zelo močnemu vetru:  13 – 24 %. 

 
Izpostavljenost vetru ocenjujemo na podlagi podatkov večletnih opazovanj in meritev Agencije 
Republike Slovenije za okolje za obdobje zadnjih 10 let. 
 
Vpliv zaprtosti in odprtosti pri gozdnih zemljiščih ne upoštevamo. 
 
 
4.6. Vpliv zasenčenosti zemljišč 
 
Pojav zasenčenosti  upoštevamo  za območja enake bonitete, ki so po dejanski rabi kmetijska 
zemljišča. Vpliv zasenčenosti upoštevamo le v času vegetacije v primerih bližine gozdne meje, 
ozkih dolin ali strmega terena. . Ocena od 1 do 24% je odvisna od velikosti, oblike in lege 
območja enake bonitete. 
 
 

5. Točka meritev in površina območja bonitete zemljišč 
 
5.1 Točka meritev 
 
Točka meritev* je mesto odvzema vseh lastnostih na zemljišču po merilih za bonitiranje zemljišč z 
lokacijo (koordinatami točke) v državnem koordinatnem sistemu. Vsaka točka meritve, ki je določena pri 
vzdrževanju območij bonitet zemljišč,  pripada samo enemu območju bonitete zemljišč.  
Enemu območju bonitete zemljišč lahko pripada več točk meritev samo, če imajo enako število 
bonitetnih točk in enake lastnosti po merilih za bonitiranje zemljišč. 
 

*uporablja se tudi izraz meritvena točka  
 
 
5.2. Površina novega območja bonitete zemljišč  
 
Območja naravnih danosti v prostoru so redko omejena na površino manjšo od 5000 m2, posledično so 
območja bonitete zemljišč praviloma večja od 5000 m2.  
Izjemoma se lahko določi območje bonitete zemljišč manjše od 5000 m2, a morajo biti v tem primeru v 
opombah poročila o bonitiranju zemljišč navedeni, utemeljeni razlogi za določitev  območja manjšega 
od 5000 m2. 
 
 
5.3. Površina sosednjih območji bonitete zemljišč  
 
Če so po zarisu novo ugotovljenega poteka območja bonitete zemljišč velikosti sosednjih območij 
manjše od 5000 m2, se preveri ali je po vsebini meril za bonitiranje možno združiti ta območja k novemu 
ali sosednjemu območju brez dodatnih točk meritev. V kolikor to ni možno se v opombah poročila o 
bonitiranju zemljišč navedejo razlogi za to odločitev. 
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Priloga 5: Obrazci za izdelavo elaboratov 
 
IZJAVA VLAGATELJA ZAHTEVE   OBRAZEC I
 
 
Lastnik nepremičnine:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

(ime in priimek/naziv, naslov/sedež) 
 
Vlagatelj zahteve: (ustrezno označi v kvadratku in če vlagatelj ni lastnik nepremičnine vpiši ime in priimek/naziv, 
naslov/sedež) 

☐  lastnik    ☐ pooblaščenec    ☐ upravljavec   ☐ upravnik stavbe    
☐  druga oseba, če tako tako določa zakon  
  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

(ime in priimek/naziv, naslov/sedež) 

 
Katastrska občina 

(šifra in ime):  

Vrsta katastrskega 
postopka 

Identifikatorji nepremičnin  
(parcela, stavba, del stavbe) 

Številka objave katastrskega 
postopka 

   

   

   

   

Podjetje  

 
 
Če zahteva ni vložena na podlagi zakona o katastru nepremičnin, vpišite pravno podlago za vložitev zahteve:  

___________________________________________________________________________ 

 
Podpisani vlagatelj zahteve se strinjam, da navedeno podjetje v mojem imenu 
vloži zahtevo z elaboratom za navedene katastrske postopke v informacijski 
sistem kataster.   
 
 
Datum:   _________________                  Podpis vlagatelja:  ________________ 
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Vpiše se številka strani 

pode 

NASLOVNA STRAN ELABORATA  OBRAZEC N
 

 
 
 
 
 
 
 
Logo podjetja 
   
 
Katastrska občina (šifra in ime): 
 

 

 
Vrsta katastrskega postopka 

 
Identifikatorji nepremičnin 
(parcela, stavba, del 
stavbe) 
 

 
Številka objave  
katastrskega postopka 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Podjetje 
(ime, naslov sedeža in matična številka 
geodetsko podjetje/projektant/sodni 
izvedenec)  
 

 
 

 
Pooblaščeni geodet/ 
pooblaščeni projektant/sodni 
izvedenec 
(ime in priimek): 

 
 

 
Izjava o skladnosti  
celotnega elaborata* 
 

 
 

 
Imetnik pooblastila za 
bonitiranje zemljišč 
(ime in priimek, št. pooblastila) 
 

 
 

        
*Poda pooblaščeni geodet, če sta del elaborata izdelala pooblaščeni geodet in pooblaščeni 
projektant  

 
 
 
 
 
Elektronski podpis 
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Vpiše se številka strani 

 
VSEBINA ELABORATA  OBRAZEC V
   
 

VSEBINA ELABORATA  Začetna 
stran v PDF število strani

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Skupno število
strani elaborata:   

 
OBRAZEC K-0 
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Vpiše se številka strani 

 
SKICA OBRAZEC P-1
Katastrska občina 

(šifra in ime):  
Številka objave 
katastrskega 
postopka:

 Datum izdelave:
 

 
Merilo ~ 1 : _______ 
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Vpiše se številka strani 

 
PRIKAZ SPREMEMB  OBRAZEC P-2
Katastrska občina 

(šifra in ime):  
Številka objave 
katastrskega 
postopka:

 Datum 
izdelave: 

 

 
Merilo ~ 1 : _______
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Vpiše se številka strani 

 
STROKOVNO POROČILO OBRAZEC P-3
Katastrska občina 

(šifra in ime):  
Številka objave 
katastrskega 
postopka:

 Datum 
izdelave: 

 

 
 
 

1. PODATKI O DOLOČITVI KOORDINAT 
 

Podatki o geodetski izmeri: 
 

Splošni podatki 
Podjetje: _____________________ 

Datum izmere: _____________________ 

Metoda izmere GNSS / kombinirana (GNSS in klasična) 

GNSS izmera 

Tip instrumenta in antene: _______________ 

Metoda:  RTK / kinematična / hitro statična 

Uporaba omrežja GNSS postaj:  omrežje SIGNAL / drugo: _________ 

Uporaba omrežnih popravkov opazovanj:  VRS / FKP / MAC / drugo  

Navezava na (najbližjo) GNSS postajo: _____________ 

Obdelava GNSS opazovanj (če ni RTK navedi program): ______________ 

Klasična metoda 
Tip instrumenta za klasično metodo: ____________ 

Program za obdelavo: ____________ 

Podatki o transformaciji 

DA /NE 

Smer: lokalni v D96/TM 

Število izmerjenih veznih točk (vsaj 4): 5 

Uporabljen program za transformacijo: __________ 

Opombe Opis okoliščin izmere 
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SEZNAM TOČK KATASTRA NEPREMIČNIN S PODATKI TOČK PRED IN PO 
SPREMEMBI 

 
Seznam brisanih točk 
 

Šifra 
KO 

Številka 
točke 

Koordinate Šifra 

E N Točnost Status 
točke 

Način 
označitve 

Model 
transf. METEN 

         
         

 
Seznam spremenjenih točk 

 
Seznam dodanih točk 
 

Šifra  
KO 

Številka 
točke 

Številka 
detajlne 

točke 

Koordinate Šifra 

E N Točnost Status 
točke 

Način 
označitve 

Model 
transf. 

         
 

 
 

2. IZRAČUN POVRŠIN  
 
IZRAČUN POVRŠINE PARCEL 
 

PODATKI PRED SPREMEMBO 

Šifra 
KO Parcela Številka 

stavbe 
Območje 

služnosti/območje 
stavbne pravice 

Urejena Način 
izračuna Površina (m2) 

      
      
      
 
 

PODATKI PO SPREMEMBI 

Šifra 
KO Parcela Številka 

 stavbe 
Območje 

služnosti/območje 
stavbne pravice 

Urejena Način 
izračuna Površina (m2) 

     
     
     
 
 

Šifra 
KO 

Številka 
točke 

Številka 
detajlne 

točke 

Koordinate Šifra 

E N Točnost Status 
točke 

Način 
označitve 

Model 
transf. METEN 
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IZRAČUN POVRŠINE OBMOČJA STAVBNE PRAVICE ALI OBMOČJA SLUŽNOSTI 
 

Območje 
služnosti/območje 

stavbne pravice 
Površina območja 

(m2)  Način izračuna Šifra 
KO Parcela Številka stavbe

      
      
      

 
 

OBOD območja 
(navedene so točke 
s koordinatami na 

obodu) 

 

 
 
 
 
IZKAZOVANJE POGOJA ZA IZRAVNAVO MEJE:  
 
Izravnava meje poteka med parcelo _____________ in _____________. 
Površina izravnanega dela parcele P_  ima površino  _________ m2 izračunano iz koordinat obodnih 
točk: 

OBOD 
(navedene so točke 
s koordinatami na 

obodu P_) 

 

 
5% površine manjše parcele je _______ m2.  
Razlika v površini je _____________ m2 in je manjša od 1000m2.  
Parcela ______________ obsega ____% zemljišča parcele pred spremembo, parcela _____________ 
obsega ____% zemljišča parcele pred spremembo. Pogoj izravnave je izpolnjen. 
 
 
 
 

 
3. UPORABLJENI PODATKI 

 
 
Vrsta katastrskega postopka:  

Navedba parcel/e, za katero je podana zahteva  

 
Navedba sosednjih parcel 
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1. Pridobljeni podatki 
 
Uporabljeni 
podatki iz 
zbirke listin 

Parcelna številka Uporabljen podatek z navedbo točk in oceno točnosti podatkov 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
Neuporabljeni podatki 
iz zbirke listin Razlog neuporabe  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

4. ANALIZA TOČNOSTI KOORDINAT 
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POROČILO BONITIRANJA ZEMLJIŠČA  OBRAZEC B

 
 

Katastrska občina 
(šifra in ime)  

Parcela (navede se ena izmed parcel iz predloga, ki 
leži v spremenjenem območju)  

 
 

1. PODATKI OBMOČJA BONITETE ZEMLJIŠČA IN PODATKI TOČK DOLOČENIH ZA      
    UGOTAVLJANJE LASTNOSTI TAL, KLIME IN RELIEFA 
 
 
Območje bonitete zemljišča (v nadaljevanju: območje) pred spremembo:  
 

Območje  
(EID območja) 

Površina območja 
(m2) Boniteta območja 

   

   

   
 
Podatki območja bonitete zemljišča (v nadaljevanju: območje) po spremembi:  
 

Območje  
(EID območja) Površina območja (m2) Boniteta območja 

Sprememba 
bonitete 
območja* 
(DA/NE) 

Sprememba 
meje območja 
(DA/NE) 

     

     

     
 
*Če je odgovor DA se vpiše podatke o točki, ki je bila določena za ugotavljanje lastnosti tal, 
klime in reliefa 

Območje  
(EID območja) Točka Koordinata točke 

E N 

    

    
 
Podatki novega območja bonitete zemljišča (v nadaljevanju: območje) in nove točke, ki so 
določene za ugotovljene lastnosti tal, klime in reliefa: 
 

Površina 
območja (m2) 

Boniteta 
območja 

Koordinata centroida območja Točka Koordinata točke 
E N E N 
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2. PRIKAZ SPREMEMB 
 
Merilo ~ 1 : _______ Datum izdelave: 
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3. POROČILO TERENSKEGA OGLEDA  
 
Pri ogledu opravljenem dne  .....................................je bilo ugotovljeno naslednje: 
 
1. TLA (sistematska enota, globina, zloženost in prepustnost, primernost za obdelavo,…): 
 

2. KLIMA (temperatura, padavine, mikroklimatske razmere,…):  
 

3. RELIEF (oblikovitost, nagib, ekspozicija, razgibanost, dostopnost…): 
 

4. POSEBNI VPLIVI: (skalovitost, poplavnost, sušnost, ekspozicija zasenčenost, odprtost in 
zaprtost zemljišč, ocenjeni v deležih - odstotkih):  

 

5. OPIS METODE DOLOČITVE MEJE SPREMENJENEGA OBMOČJA BONITETE  
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6. OPOMBE: 
 
 

 
 
 
Bonitiranje izvedel kmetijski oz. gozdarski strokovnjak:  
  
Ime in priimek: ……………………………………………          Podpis: …………………………… 
 
Št.pooblastila: …………………………..……………….. 
 
 
 
 
Priloga rezultat laboratorijske analize št. …………………....……………, dne ……….……… .  
 
Analizo opravil laboratorij:  ………………………………..……………………………………….. . 
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PREDLOG IZBOLJŠAVE NA ŠIRŠEM OBMOČJU  OBRAZEC IZB

 
 

Katastrska občina  
(šifra in ime) 

 

Vrsta katastrskega postopka Identifikatorji nepremičnin 
(parcela, stavba, del stavbe) 

Številka objave  
katastrskega postopka 

 
 
 

  

   

 
 
 

  

Podjetje 
 

 

 
 
Predlagamo izvedbo lokacijske izboljšave na širšem območju izvedbe katastrskega 
postopka, ker v postopku ni mogoče zagotoviti koordinatnega vklopa kljub izvedbi 
lokacijske izboljšave na območju, ki ga določa 7. odstavek 73. člen Zakona o katastru 
nepremičnin 
 
 
 
Datum: ____________________      Podpis:____________________________ 

 
Priloge v izmenjevalnih formatih: 
 

 Koordinate točk, ki so bile določene v katastrskem postopku DA / NE 

 Koordinate točk iz arhivskih elaboratov, transformiranih v državni 
prostorski koordinatni sistem 

DA / NE 

 Lokalne koordinate točk iz arhivskih elaboratov v primeru, ko 
transformacija v državni   prostorski koordinatni sistem ni mogoča 

DA / NE 

 Podatki obdelave katastrskega postopka z lokacijsko izboljšavo DA / NE 
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STROKOVNO POROČILO 
 

1. PREGLEDNA TABELA ELABORATOV V PASU NAJMANJ 200 M OD MEJA 
PARCEL, ZA KATERE SE IZVAJA KATASTRSKI POSTOPEK 

 

IDPOS 

STATUS  
ELABORATA 

Uporabljene 
E, N 

KOORDINATE

Up
or

ab
lje

ne
 

LO
KA

LN
E 

KO
O

RD
IN

AT
E 

Up
or

ab
lje

ne
 

M
ER

JE
N

E 
D

O
LŽ

IN
E 

KRATEK OPIS 

ak
tu
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ot

i 
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tu
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el

no
 

N
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kt
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i 

IZ
M

 (
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) 
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T 
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) 

IZ
U 

(i
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je

ne
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ži
va

ln
e)

 

          
          
          
          

 
 

2.  TABELA IDENTIČNIH TOČK IZ KATASTRA NEPREMIČNIN IN ARHIVSKIH   
      ELABORATOV 

 
Številka točke 

v katastru 
nepremičnin 

Način 
določitve 

E, N 
koordinat 

Številka detajlne 
točke 

v arhivskem postopku

IDPOS 
arhivskega 
postopka 

    
    
    
    
    

 
 

3.   OPIS METODE LOKACIJSKE IZBOLJŠAVE 
 
 
 

4.  NAVEDBA PROBLEMOV, KI ONEMOGOČAJO KOORDINATNI VKLOP IN       
     RAZLOGOV ZANJE 
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PODATKI O STAVBI OBRAZEC S-1
 
Številka stavbe  Datum: 
 
Podatek, s katero parcelo je stavba povezana 
Katastrska občina (šifra in ime) Parcela 

  
  

 
Naslov stavbe 

Občina Naselje Ulica 
Hišna 

številka/dodatek k 
hišni številki 

    
    
    
 
Višinske kote stavbe 
Najnižja višinska kota (H1)  
Najvišja višinska kota (H2)  
Karakteristična višina (H3)  
 
Podatki o etažah v stavbi 
Število etaž  
Številka pritlične etaže  

 
 
Izjava geodetskega podjetja 
ali projektanta 

 
 
 
 

 

Leto izgradnje  
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NAČRT STAVBE OBRAZEC S-2
 
Številka stavbe:   Datum: 
 
Prerez stavbe                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tloris stavbe                                                                                              Merilo 
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ETAŽNI NAČRT  OBRAZEC S-3
 
Številka stavbe:   Datum: Številka etaže:  
 
Višina tal  
Višina etaže  
 
Prerez stavbe                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tloris etaže                                                                                      Merilo 
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PROSTORI IN POVRŠINA OBRAZEC S-5
 
Številka stavbe:   Datum: 
 
 

Številka dela stavbe Vrsta prostora* Površina prostorov (m2) 
   
   
   
   
Površina dela stavbe   
 
* vrste prostorov objavi Geodetska uprava Republike Slovenije na svojih spletnih straneh 
 
Obrazec S-5: prostori in površina se lahko izdela tudi kot skica prostorov po etažah: v 
skico prostorov se vpišejo podatki o vrsti in površini prostorov. Obrazec S-5: prostori in 
površina mora v tem primeru vsebovati tudi podatek površini dela stavbe. 
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SESTAVINA DELA STAVBE  OBRAZEC S-6
 
Številka stavbe:   Datum: 
 

Identifikacijska 
oznaka sestavine 

dela stavbe 

Številka 
dela 

stavbe 
Številka 
parcele 

Površina območja 
sestavine dela stavbe 

(m2) 

Vrsta sestavine 
dela stavbe 

  
  
  
  
  
  

 
 
Prikaz sestavine dela stavbe 
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PREŠTEVILČBA OBRAZEC S-7
 
Preštevilčba stavb 
 
  Datum: 
 

Staro stanje Novo stanje 

Opombe Šifra 
katastrske 

občine 
Številka 
stavbe 

Šifra 
katastrske 

občine 
Številka 
stavbe 

     
     
 
 
 
Preštevilčba delov stavbe 
 
Številka stavbe:   Datum: 
 

Številka dela stavbe Opombe Staro stanje Novo stanje 
   
   
 
 
 
 
Preštevilčba številk stanovanj in številk poslovnih prostorov 
 
Številka stavbe:   Datum: 
 

Številka dela 
stavbe 

Številka stanovanja  
poslovnega prostora Opombe 

Staro stanje Novo stanje  
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KATASTRSKI PODATKI O STAVBI IN DELU STAVBE, KI 
SE SPREMINJAJO Z ZAHTEVO BREZ ELABORATA * OBRAZEC S-8
 
Stavba 
Katastrska občina (šifra in ime) Stavba 

  
  

 
 
Naslov stavbe (občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki) 
 
 
 

 
Podatki o stavbi 
Število etaž  
Številka pritlične etaže  
Leto izgradnje  
 
Podatki o delu stavbe 
Številka dela stavbe  
Številka etaže  
Dejanska raba dela 
stavbe 

 

 
*Podatek se lahko spremeni le, če sta stavba in del stavbe vpisana v kataster 
nepremičnin s statusom stavbe »katastrsko vpisana stavba« oziroma s statusom dela 
stavbe »katastrsko vpisani del stavbe«. 
 
 
 
Podatki o osebi, ki je posredovala podatke: 

Priimek / naziv: _________________________ 

Ime:   _________________________ 

Datum izpolnjevanja:         _________________      Podpis: ____________________ 
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PODATKI O STAVBI IN DELU STAVBE, KI SE 
SPREMINJAJO Z ZAHTEVO BREZ ELABORATA OBRAZEC S-9
 
Stavba 
Katastrska občina (šifra in ime) Stavba 

  
  

 
Naslov stavbe (občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki) 
 
 
 
 
Sprememba številk stanovanj in številk poslovnih prostorov 

Številka dela 
stavbe 

Številka stanovanja ali 
poslovnega prostora Opombe 

Staro stanje Novo stanje  
    
    
    
 
Priključki 
Elektrika: da ne 
Kanalizacija: da ne 
Plin:  da ne 
Vodovod:  da ne 

Obnove stavbe 
Leto obnove strehe: __________ 
Leto obnove fasade: __________ 
 
 

 
Višina etaže 
Številka etaže: ____ višina etaže: _______m 
Številka etaže: ____ višina etaže: _______m 

 
Material nosilne konstrukcije 

1 opeka 
2 beton, železobeton 
3 kamen 
4 les 

5 kombinacija različnih materialov 
6 kovinska konstrukcija 
7 montažna gradnja 
8 drug material
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Tip položaja stavbe 
 

1 samostoječa 

2 krajna vrstna 

3 vmesna vrstna 

 
 

 

 
Del stavbe 
 
Katastrska občina (šifra in ime) Stavba  Del stavbe 
   
   
 
 
MŠ ali EMŠO upravnika: 
____________________ 
 
 
Dvigalo:  da ne 
 
 
Obnove dela stavbe 
Leto obnove inštalacij: __________ 
Leto obnove oken: __________ 
 
 
 
 
Prostornina rezervoarjev in silosov: ___________ m3 
 
 
 
 
 
Podatki o osebi, ki je posredovala podatke: 

Priimek / naziv: ________________________ 

Ime:   _________________________ 

Datum izpolnjevanja: _________________ Podpis: _________________ 
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Vpiše se številka strani 
 

 
PRIKAZ SPREMEMB ZA STAVBE OBRAZEC S-10

Katastrska 
občina 

(šifra in ime): 
 

Številka objave 
katastrskega 
postopka:

 Datum 
izdelave: 

 

 
Merilo ~ 1 : _______
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Vpiše se številka strani 
 

 
SPREMINJANJE MEJ OBČIN OBRAZEC OB-0

OBRC K-0 
Datum izdelave: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo podjetja 
 
 
 
 

 

Vrsta katastrskega postopka      SPREMINJANJE MEJ OBČIN 

 
 
Navedba imen občin, med katerimi se spreminja meja 
 
 

 

Številka objave katastrskega postopka 

 
 
 

 
Geodetsko podjetje 
(ime, naslov sedeža in matična številka)  
 

 

 
Pooblaščeni geodet 
(ime in priimek) 
 

 

 

Vpiše se številka strani 
 

 
SPREMINJANJE MEJ OBČIN OBRAZEC OB-0

OBRC K-0 
Datum izdelave: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo podjetja 
 
 
 
 

 

Vrsta katastrskega postopka      SPREMINJANJE MEJ OBČIN 

 
 
Navedba imen občin, med katerimi se spreminja meja 
 
 

 

Številka objave katastrskega postopka 

 
 
 

 
Geodetsko podjetje 
(ime, naslov sedeža in matična številka)  
 

 

 
Pooblaščeni geodet 
(ime in priimek) 
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Vpiše se številka strani 
 

 

VSEBINA ELABORATA  Začetna 
stran v PDF število strani

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

   

   

   

   

   

   

Skupno število
strani elaborata:   
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Vpiše se številka strani 

 

 
SKICA  OBRAZEC OB-1

 
 
Datum prikazanega stanja:  
 

 

                                                                  merilo: ~ 1 : _______ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vpiše se številka strani 

 

 
SKICA  OBRAZEC OB-1

 
 
Datum prikazanega stanja:  
 

 

                                                                  merilo: ~ 1 : _______ 
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Vpiše se številka strani 

 

 
PRIKAZ SPREMEMB OBRAZEC OB-2

 
Datum izdelave:  
 

 

   
 merilo: ~ 1 : _______ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vpiše se številka strani 

 

 
PRIKAZ SPREMEMB OBRAZEC OB-2

 
Datum izdelave:  
 

 

   
 merilo: ~ 1 : _______ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 41 / 23. 3. 2022 / Stran 2133 

 

Vpiše se številka strani 
 

 
STROKOVNO POROČILO OBRAZEC OB-3

 
 

SEZNAM TOČK V KATASTRU NEPREMIČNIN PRED SPREMEMBO 
 
Katastrska 
občina 
(šifra) 

Štev. 
točke 

E N Tip točke Šifra 
točnosti 

Delo 

       
       
       

 
 

SEZNAM TOČK V KATASTRU NEPREMIČNIN PO SPREMEMBI 
 
Katastrska 
občina 
(šifra) 

Štev. 
točke 

E N Tip točke Šifra 
točnosti 

Delo 

       
       
       

 
 
 
 

SEZNAM PARCEL IN STAVB PRED SPREMEMBO 
 

Katastrska 
občina (šifra) 

Parcela Stavba Občina 

    
    
    

 
 

SEZNAM PARCEL IN STAVB PO SPREMEMBI 
 

Katastrska 
občina (šifra) 

Parcela Stavba Občina 
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787. Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad

Na podlagi sedmega odstavka 20. člena Zakona o vaje-
ništvu (Uradni list RS, št. 25/17), v zvezi s prvim odstavkom 
3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in 
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 
59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 
– ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 
96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19 – ZSDP-1C in 92/21 – ZSDP-1E) 
in 12. členom Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov 
in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, 
št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21 in 114/21) ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport objavlja

S K L E P
o usklajenih zneskih vajeniških nagrad

I
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih po-

trebščin v obdobju januar–december preteklega leta, se v skla-
du s prvim odstavkom 3. člena Zakona o usklajevanju trans-
ferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 
71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 
110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19 
– ZSDP-1C in 92/21 – ZSDP-1E) zneski vajeniških nagrad iz 
četrtega odstavka 20. člena Zakona o vajeništvu (Uradni list 
RS, št. 25/17) uskladijo tako, da od 1. marca 2022 znašajo:

– za 1. letnik 264,26 eura,
– za 2. letnik 317,11 eura,
– za 3. letnik 422,82 eura.

KONČNA DOLOČBA

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0070-52/2022
Ljubljana, dne 11. marca 2022
EVA 2022-3330-0045

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

788. Sklep o določitvi rokov za opravljanje izpitov 
in drugih obveznosti za dijake zaključnih 
letnikov v šolskem letu 2021/2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 105. člena Zakona 
o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 
(Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 
112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) mi-
nistrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

S K L E P
o določitvi rokov za opravljanje izpitov in drugih 

obveznosti za dijake zaključnih letnikov  
v šolskem letu 2021/2022

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se zaradi nemotenega izvajanja mature 
in omilitev ter odpravo posledic COVID-19 v zvezi s pridobiva-
njem in zaključevanjem ocen določa dodatni rok za opravljanje 
dopolnilnega ali popravnega izpita za dijake zaključnih letnikov, 

omejitve pri opravljanju dopolnilnega ali popravnega izpita, rok 
za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja za opravljanje mature in 
rok za odjavo od mature.

2. člen
(izpitni roki)

(1) Ne glede na tretji odstavek 12. člena Pravilnika o 
šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18, 
9/20 in 67/21) dijak zaključnega letnika programov srednjega 
strokovnega izobraževanja, srednjega poklicno-tehniškega 
izobraževanja, gimnazij in dijak poklicnega ali maturitetnega 
tečaja opravlja izpit, s katerim popravlja negativno oceno letni-
ka oziroma pridobiva manjkajočo oceno, 24. in 25. maja 2022.

(2) Dijak iz prejšnjega odstavka lahko opravlja največ en 
izpit, in sicer dopolnilni ali popravni.

3. člen
(ugotavljanje izpolnjevanja pogojev)

Ne glede na prvi odstavek 33. člena Pravilnika o splošni 
maturi (Uradni list RS, št. 29/08 in 40/11) in prvi odstavek 
29. člena Pravilnika o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 44/08, 
9/09 in 40/11) dijak iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa 
predloži ustrezno spričevalo šoli, kjer bo opravljal maturo, naj-
kasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka mature.

4. člen
(odjava od mature in posameznega izpita)

Ne glede na prvi in drugi odstavek 34. člena Pravilnika o 
splošni maturi ter prvi in drugi odstavek 30. člena Pravilnika o 
poklicni maturi se lahko dijak iz prvega odstavka 2. člena tega 
sklepa pisno odjavi od mature ali od posameznega izpita ma-
ture najkasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka na šoli, 
na kateri se je prijavil.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
(začetek veljavnosti)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 0070-50/2022
Ljubljana, dne 9. marca 2022
EVA 2022-3330-0044

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

789. Odredba o spremembi Odredbe o začasni 
vključitvi izvajalcev prevozov pacientov 
v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 
15/21 – ZDUOP in 82/21) minister za zdravje izdaja

O D R E D B O
o spremembi Odredbe o začasni vključitvi 

izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja 
nujne medicinske pomoči

1. člen
V Odredbi o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacien-

tov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, 
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(3) Zahtevki, izstavljeni po rokih, določenih v prvem od-
stavku tega člena, se obravnavajo in izplačajo skupaj z zahtev-
ki naslednjega obdobja.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-52/2022
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EVA 2022-2711-0027

Janez Poklukar
minister

za zdravje

791. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje 
za pogonski namen v februarju 2022

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu 
vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in 
gozdarsko mehanizacijo (Uradni list RS, št. 70/17 in 8/18), 
tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine 
za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen 
in komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 70/17) in v zvezi s 
1. členom Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente 
(Uradni list RS, št. 34/18, 45/20, 55/20, 62/20, 72/20, 81/20, 
87/20, 92/20, 99/20, 105/20, 109/20, 114/20, 119/20, 125/20 in 
12/22) minister za finance objavlja

P O V P R E Č N I   Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen  

v februarju 2022

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski na-
men iz točke 2.1 tretjega odstavka 92. člena Zakona o trošarinah 
(Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21) za obdobje od 1. febru-
arja 2022 do 28. februarja 2022 znaša 330 eurov na 1000 litrov.

Št. 007-222/2022
Ljubljana, dne 7. marca 2022
EVA 2022-1611-0034

Mag. Andrej Šircelj
minister 

za finance

USTAVNO SODIŠČE
792. Odločba o razveljavitvi 7. člena Odloka 

o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Cerklje na Gorenjskem, kolikor kategorizira 
javno pot, številka odseka 540671, Šenturška 
Gora–Križišče, v delu, ki poteka po zemljiščih 
parc. št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška Gora

Številka: U-I-190/20-14
Datum: 10. 3. 2022

O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in 

zakonitosti, začetem na pobudo Jožeta in Ivanke Rebernik, 

št. 149/21 in 196/21) se v 5. členu besedilo »31. marca 2022« 
nadomesti z besedilom »31. maja 2022«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-77/2022
Ljubljana, dne 18. marca 2022
EVA 2022-2711-0042

Janez Poklukar
minister

za zdravje

790. Navodilo o določitvi načina izstavitve 
zahtevkov in rokov izplačil za financiranje 
dodatka in potnih stroškov zaposlenih zaradi 
začasne razporeditve zaradi nujnih delovnih 
potreb

Na podlagi osmega odstavka 55. člena Zakona o zača-
snih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 
112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) 
minister za zdravje izdaja

N A V O D I L O
o določitvi načina izstavitve zahtevkov  
in rokov izplačil za financiranje dodatka  

in potnih stroškov zaposlenih zaradi začasne 
razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb

1. člen
S tem navodilom se določa način izstavitve zahtevkov in 

roki izplačil za financiranje dodatka in potnih stroškov zaposle-
nih zaradi začasne razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb 
za izvajalce zdravstvene dejavnosti.

2. člen
(1) Izvajalec zdravstvene dejavnosti Ministrstvu za zdrav-

je (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) izstavi zahtevek za finan-
ciranje potnih stroškov in dodatka v višini 20 odstotkov urne 
postavke osnovne plače zaposlenih v skladu specifikacijo, ki 
je objavljena na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus- 
sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/.

(2) Zahtevek se izstavi prek Uprave Republike Slovenije 
za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).

(3) Izvajalec zdravstvene dejavnosti hrani vso dokumen-
tacijo, na podlagi katere uveljavlja povračilo sredstev za do-
datke, in jo na zahtevo ministrstva predloži v sedmih dneh od 
prejema zahteve.

3. člen
(1) Izvajalec zdravstvene dejavnosti prek UJP izstavi na-

slednje zahtevke:
– do 31. 3. 2022 za začasno prerazporeditev v obdobju 

od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022;
– do 31. 5. 2022 za začasno prerazporeditev v obdobju 

od 1. 3. 2022 do 30. 4. 2022;
– do 31. 7. 2022 za začasno prerazporeditev v obdobju 

od 1. 5. 2022 do 30. 6. 2022.
(2) Ministrstvo izvajalcem zdravstvene dejavnosti izvede 

plačilo zahtevkov v 30 dneh od prejema zahtevka.
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oba Cerklje na Gorenjskem, ki ju zastopa Odvetniška družba 
Krašek, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 10. marca 2022

o d l o č i l o:

1. Člen 7 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 30/21), kolikor kategorizira javno pot, številka 
odseka 540671, Šenturška Gora–Križišče, v delu, ki poteka 
po zemljiščih parc. št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška Gora, 
se razveljavi.

2. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za 
oceno ustavnosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih 
cest v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine 
Cerklje na Gorenjskem, št. 4/09, 3/14, 2/15, 1/16 in 66/18), 
kolikor je kategoriziral javno pot, številka odseka 540671, Šen-
turška Gora–Križišče, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. 
št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška Gora, se ustavi.

3. Občina Cerklje na Gorenjskem mora pobudnikoma 
povrniti njune stroške postopka v višini 1866,60 EUR v 30 dneh 
po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pobudnika sta vložila pobudo za začetek postopka za 

oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik 
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/09, 3/14, 2/15, 1/16 in 
66/18 – v nadaljevanju Odlok/09), kolikor določa javno pot, 
odsek številka 540671, Šenturška Gora–Križišče, v dolžini 
799 metrov, z namenom uporabe "V", na njunih zemljiščih parc. 
št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška Gora. Namen uporabe "V" naj 
bi pomenil vsa vozila (7. člen Odloka/09). Pobudnika zatrjuje-
ta, da je izpodbijani odlok v neskladju s 33., 67. in 69. členom 
Ustave. Pojasnita, da ima Občina Cerklje na Gorenjskem (v na-
daljevanju Občina) za povezovanje območja, ki ga sedaj po-
vezuje cesta 540671, pot po zemljiščih parc. št. 1857/1, 1856 
in 1855, vse k. o. Šenturška Gora, ki ima v zemljiški knjigi 
vpisan status javno dobro in je javna cesta. Menita, da obstoj 
navedene poti pomeni, da potrebe po javni cesti preko nujnih 
zemljišč ni in da zato Občina tudi v morebitnem razlastitvenem 
postopku zoper njiju ne bi mogla uspeti. Ob tem še pojasnita, 
da je zemljišče, preko katerega poteka javna pot, ne le dvorišče 
družinske hiše, temveč tudi delovno območje njune zaščitene 
kmetije. Pobudo zoper navedeni odlok naj bi vložila šele enajst 
let po uveljavitvi Odloka/09 zato, ker naj bi za celoten obseg 
škodljivih posledic navedenega odloka izvedela šele 6. 4. 2020, 
ko je prišlo do konflikta z investitorko, ki je pridobila gradbeno 
dovoljenje na bližnjem zemljišču. Zaradi izvedbe gradbenih del 
naj bi namreč v skladu z gradbenim dovoljenjem, v katerem je 
bila določena javna pot 540671, želela po navedeni poti voziti s 
težkimi gradbenimi stroji, kar pa sta pobudnika želela preprečiti. 
Posredovati je morala celo policija, ki je pobudnika opozorila, 
da gre preko njunega zemljišča javna pot in da bosta zato za 
morebitno oviranje prevoza kaznovana. Pobudnika navajata, 
da sta kot lastnika zemljišča, preko katerega gre sporna javna 
pot, sicer do navedenega trenutka nekaterim bližnjim sosedom 
dovoljevala hojo in vožnjo z osebnimi vozili preko njunega ze-
mljišča, vendar naj bi bil obseg tega manjši. Zaradi opredelitve 
nekaterih njima bližnjih zemljišč kot zazidljivih, pa pričakujeta 
povečano obremenitev navedene poti. Pojasnita še, da sta v 
letih 2011 in 2014 komunicirala z Občino o statusu njunega 
zemljišča. Glede na to, da je Občina obljubila, da bo uredila 
prestavitev ceste v naravi na zemljišča parc. št. 1857/1, 1856 
in 1855, vse k. o. Šenturška Gora, in da na možnost delitve 
njunega zemljišča, na katerem je dvorišče, zaradi ureditve nove 
javne ceste nista pristala, naj bi menila, da je "stvar urejena". 
Dodajata še, da je bila po prej navedeni poti poleg ureditve 
javne ceste predvidena tudi izgradnja kanalizacije in vodovo-

da, vendar naj do tega še ne bi prišlo. Vse navedeno naj bi ju 
utrdilo v prepričanju, da je le od njune odločitve odvisno, kdo in 
v kolikšnem obsegu lahko vozi preko njunega zemljišča. Do-
godek 6. 4. 2020 pa naj bi pokazal, da ni tako, zato sta vložila 
pobudo. Ustavnemu sodišču predlagata še, naj zaradi njunega 
šibkega socialnega položaja nasprotni udeleženki naloži plačilo 
potrebnih stroškov tega postopka.

2. Med postopkom pred Ustavnim sodiščem je Odlok/09 
prenehal veljati, in sicer na podlagi 9. člena Odloka o katego-
rizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 30/21 – v nadaljevanju Odlok o ka-
tegorizaciji), ki je začel veljati 5. 6. 2021. Pobudnika sta 26. 10. 
2021 sporočila, da umikata pobudo za začetek postopka za 
oceno ustavnosti in nezakonitosti 7. člena Odloka/09. Hkrati 
pa sta vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 
in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji, kolikor določa 
odsek javne ceste 540671 na njunem zemljišču parc. št. 48 
in 49, obe k. o. Šenturška Gora. Ob tem pojasnita, da Odlok 
o kategorizaciji enako kot Odlok/09 posega v njuno lastninsko 
pravico, zato so enako upoštevne vse njune trditve in dokazi. 
Tudi izpodbijani določbi novega odloka očitata neskladje s 33., 
67. in 69. členom Ustave. Pobudnika ponovita očitke iz prve 
vloge, ob tem pa pojasnita še, da je bil na zemljiščih parc. 
št. 1857/1, 1856 in 1855, vse k. o. Šenturška Gora, v letu 2021 
zgrajen vodovod in da je bila ob tem javna cesta popravljena do 
te mere, da je sedaj prevozna tudi z avtomobilom. Navedeno 
naj bi ju še dodatno utrdilo v prepričanju, da ni ovir za presta-
vitev ceste z njunega zemljišča na prej navedeno zemljišče. 
Ne glede na navedeno pa naj bi bilo v skladu z ustavnosodno 
presojo za odločitev v obravnavani zadevi pomembno le, da 
Občina z njima ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč 
oziroma ju ni razlastila, še več, tega naj ne bi niti poskušala. 
Predlagata, naj Ustavno sodišče njune stroške postopka pred 
Ustavnim sodiščem naloži v plačilo Občini.

3. Občina glede pobude za začetek postopka za oce-
no ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji zavrača 
trditev pobudnikov, da so zemljišča s parc. št. 1857/1, 1856 
in 1855, vse k. o. Šenturška Gora, namenjena povezovanju 
območja. Zemljišča naj bi bila res njena last, vendar naj ze-
mljišči parc. št. 1856 in 1855, obe k. o. Šenturška Gora, ne bi 
bili fizično povezani z zemljiščem parc. št. 1857/1, k. o. Šen-
turška Gora. Zato naj se ta zemljišča ne bi mogla uporabljati 
kot pot oziroma dostop do nižje ležečih nepremičnin. Ker naj 
bi bila med začetkom in koncem dela zemljišč parc. št. 1856 in 
1855, obe k. o. Šenturška Gora, velika višinska razlika, naj ne 
bi bila primerna niti za pešpot, kaj šele za javno pot za dostop 
z različnimi vozili. Občina poudarja, da je javna pot 540671 
najstarejša pot na tem območju, saj naj bi tam potekala že 
od konca 19. stoletja. Zavrača trditev pobudnikov, da pot ne 
vodi nikamor. Pot naj bi namreč bila edini dostop do nekaterih 
stanovanjskih in gospodarskih objektov ter kmetijskih površin. 
Občina še dodaja, da se že daljši čas trudi s pobudnikoma 
doseči rešitev, ki bi bila ustrezna zanju in za druge prizadete. 
Ponudila naj bi jima, da se zaradi odkupa ceste naredi geo-
detska odmera ceste, vendar sta ponudbo zavrnila. Ob tem 
pojasni, da je bila pri večini lastnikov nižje ležečih nepremičnin 
kot dostop do njihovih nepremičnin v gradbenem dovoljenju 
navedena prav javna pot, ki poteka po zemljiščih pobudni-
kov. Izločitev sporne ceste iz kategorizacije občinskih poti 
bi tako lahko sprožila sodne postopke, v katerih bi navedeni 
lastniki zahtevali ustanovitev nujne poti. Občina še pojasni, 
da je Direkcija Republike Slovenije za ceste, ki je vključena 
v postopek kategorizacije občinskih cest, podala mnenje, da 
brez ustrezne rešitve ne bi mogla izdati pozitivnega mnenja 
za izločitev javne poti 540671 iz kategorizacije. Občina pa naj 
druge ustrezne rešitve ne bi našla.

4. Pobudnika v izjavi v zvezi z odgovorom Občine vztra-
jata, da so njune trditve resnične. Ob tem pojasnita, da v vasi 
živita že vse življenje. Poudarjata, da Občina ni zanikala, da je 
na zemljiščih parc. št. 1857/1, 1856 in 1855, vse k. o. Šenturška 
Gora, javna pot in da je tak status vpisan v zemljiško knjigo. 
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Tudi po obliki parcel naj bi bilo jasno, da gre za cesto. Obči-
na pa naj tudi ne bi zanikala, da je po navedeni poti zgradila 
vodovod in popravila cesto. Pobudnika vztrajata pri zahtevi za 
ukinitev statusa javne poti na svojih nepremičninah. Menita, 
da ima Občina zadostna sredstva, da uredi cesto po drugih 
nepremičninah, ki so v njeni lasti. Menita še, da so navedbe 
Občine o morebitnih sodnih postopkih, ki bi jih sprožili lastniki 
nepremičnin, ki uporabljajo sporno pot, za odločitev v zadevi 
nepomembne.

B. – I.
5. Pobudnika sta pobudo za začetek postopka za oceno 

ustavnosti in zakonitosti Odloka/09 umaknila, zato je Ustavno 
sodišče na podlagi prve alineje četrtega odstavka 25. člena 
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – urad-
no prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadalje-
vanju ZUstS) postopek za njen preizkus ustavilo (2. točka 
izreka).

6. Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da sta pobudnika 
lastnika zemljišč parc. št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška Gora, po 
katerih po njunih navedbah in navedbah nasprotne udeleženke 
poteka javna pot, odsek številka 540671. Pobudnika zato izka-
zujeta pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti 
in zakonitosti Odloka o kategorizaciji, kolikor se nanaša na 
javno pot, ki poteka po njunem zemljišču. Pobuda je glede 
na tretji odstavek 24. člena ZUstS tudi pravočasna, saj sta jo 
pobudnika vložila z razširitvijo pobude 26. 10. 2021, tj. pred 
potekom enega leta od uveljavitve Odloka o kategorizaciji, s 
katerim je bila sporna kategorizacija javne poti (ob razveljavitvi 
Odloka/09 in vseh njegovih pravnih posledic) uveljavljena na 
novo. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnje-
ne pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS nadaljevalo 
odločanje o stvari sami.

7. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem 
ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti 
nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih 
določa zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne 
koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki 
jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev 
lastninske pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva, 
naj zakon uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko 
opravi v postopku, v katerem se za konkretni primer ugotovi, 
ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev, in v katerem 
sta zagotovljeni tudi sodno varstvo ter nadomestilo v naravi 
ali odškodnina.

8. Pojem in status javnih cest ureja 3. člen Zakona o 
cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15 in 10/18 – v 
nadaljevanju ZCes-1). Javne ceste so prometne površine, ki 
so splošnega pomena za promet in jih lahko vsakdo prosto 
uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki 
urejajo ceste, in pravili cestnega prometa. V prvem odstavku 
39. člena ZCes-1 je določeno, da so javne ceste državne in 
občinske. Po drugem odstavku 39. člena ZCes-1 so državne 
ceste v lasti Republike Slovenije, občinske pa v lasti občin. 
Enake določbe je imel tudi Zakon o javnih cestah (Uradni list 
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 
109/09 – ZJC). Občina določeno cesto kategorizira, če je za 
takšno kategorizacijo izkazana javna korist in če cesta ustreza 
merilom za kategorizacijo javnih cest. Če so zemljišča, po 
katerih naj bi potekala javna cesta, ki jo občina namerava 
kategorizirati, v zasebni lasti, mora občina takšna zemljišča 
pred kategorizacijo pridobiti s pravnim poslom oziroma v 
postopku razlastitve.

9. Ustavno sodišče je že v številnih zadevah, v katerih 
so bili izpodbijani občinski odloki o kategorizaciji javnih cest, 
sprejelo vsebinsko enake odločitve in ponovilo stališče, da so 
takšni predpisi v neskladju z Ustavo, če občina z lastnikom ni 
sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč oziroma lastni-
ka ni razlastila (npr. odločba št. U-I-289/12 z dne 24. 1. 2013, 
Uradni list RS, št. 16/13). Tudi v obravnavani zadevi Občina 
pred kategorizacijo sporne javne poti s pobudnikoma ni sklenila 

pravnega posla za pridobitev njunih zemljišč, po katerih poteka 
javna pot. Zoper njuni nepremičnini tudi ni bil izveden postopek 
razlastitve, zato je 7. člen Odloka o kategorizaciji v izpodbija-
nem delu v neskladju z 69. členom Ustave. Ker 7. člen Odloka 
o kategorizaciji v tem delu nedopustno posega v lastninsko pra-
vico, je v neskladju tudi s 33. členom Ustave. Ustavno sodišče 
je zato 7. člen Odloka o kategorizaciji, kolikor kategorizira javno 
pot številka odseka 540671, Šenturška Gora–Križišče, v delu, 
ki poteka po zemljiščih parc. št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška 
Gora, razveljavilo (1. točka izreka).

B. – II.
10. Pobudnika predlagata, naj Ustavno sodišče njune 

stroške postopka s pobudo naloži v plačilo Občini. Po prvem 
odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim so-
diščem vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno 
sodišče ne odloči drugače. Po ustaljeni ustavnosodni presoji 
morajo obstajati posebno utemeljeni razlogi, da se stroški po-
budnika naložijo v plačilo nasprotnemu udeležencu.1 V konkre-
tnem primeru so takšni razlogi podani. Pobudnika sta Občino 
opozorila, da ne želita dodatnih obremenitev zemljišč parc. 
št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška Gora, jo pozvala k ureditvi 
ustrezne javne poti po drugih zemljiščih in jo opozorila, da bo-
sta v nasprotnem primeru sprožila ustrezne pravne postopke, 
s katerimi bosta zavarovala svoje interese. Občina priznava, da 
poteka po zemljiščih v lasti pobudnikov javna pot, zato je lahko 
utemeljeno pričakovala vsebinsko enako odločitev Ustavnega 
sodišča kot v drugih podobnih zadevah. Ustavno sodišče je 
zato odločilo, da je Občina v 30 dneh dolžna povrniti pobudni-
koma stroške, ki sta jih imela z vložitvijo pobude, upoštevaje 
njeno zahtevnost (3. točka izreka).

11. Pobudnika sta pobudo vložila po pooblaščenki, ki 
je Ustavnemu sodišču predložila stroškovnik. Ustavno sodi-
šče ji je priznalo odvetniške stroške za opravljene storitve po 
Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 2/15 in 28/18 – v nadalje-
vanju Odvetniška tarifa), upoštevaje vrednost točke v višini 
0,60 EUR (Sklep o spremembi vrednosti točke, Uradni list 
RS, št. 22/19), za izdelavo pobude z dne 7. 5. 2020 in za 
izjavi v zvezi z odgovori Občine z dne 26. 10. 2021 in z dne 
9. 12. 2021. Tako je po 1. točki Tarifne številke 7 za izdelavo 
pobude glede na zahtevnost obravnavane zadeve, upoštevaje 
1000 točk, priznalo stroške v znesku 600,00 EUR, po 2. točki 
Tarifne številke 7 za izjavi v zvezi z odgovori Občine v skupnem 
znesku 900,00 EUR, za materialne stroške skladno s tretjim 
odstavkom 11. člena Odvetniške tarife v višini 2 % od priznane 
nagrade v znesku 30,00 EUR in upoštevaje DDV v višini 22 % 
v znesku 336,60 EUR. Stroški zastopanja tako skupaj znašajo 
1866,60 EUR. Ustavno sodišče nagrade za posveta s stranka-
ma ni priznalo, saj ne gre za samostojno opravilo, temveč je 
nagrada za tak posvet zajeta v nagrado za sestavo vlog.

C.
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

tretjega odstavka 45. člena in prve alineje četrtega odstavka 
25. člena ter prvega odstavka 34. člena ZUstS v sestavi: 
predsednik dr. Matej Accetto ter sodnici in sodniki dr. Rok 
Čeferin, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), 
dr. Rajko Knez, dr. Špelca Mežnar, dr. Rok Svetlič, Marko 
Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Odločbo je sprejelo so-
glasno.

Dr. Matej Accetto
predsednik

1 Tako npr. v odločbah Ustavnega sodišča št. U-I-116/17 z 
dne 30. 9. 2020 (Uradni list RS, št. 145/20), 11. točka obrazložitve, 
št. U-I-213/16 z dne 9. 1. 2020 (Uradni list RS, št. 4/20), 9. točka 
obrazložitve, št. U-I-166/14 z dne 21. 4. 2016 (Uradni list RS, 
št. 32/16), 7. točka obrazložitve, in št. U-I-198/14 z dne 23. 3. 2016 
(Uradni list RS, št. 25/16), 9. točka obrazložitve.
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793. Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih 
načrtov elektrooperaterjev

Na podlagi petega odstavka 49. člena Zakona o oskrbi z 
električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) in soglasja Mi-
nistrstva za infrastrukturo št. 007-18/2022/6 z dne 2. 2. 2022, 
Agencija za energijo izdaja

A K T
o metodologiji za izdelavo  

razvojnih načrtov elektrooperaterjev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta akt določa metodologijo za izdelavo razvojnih načrtov 
elektrooperaterjev.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izra-
zi, opredeljeni v 4. členu Zakona o oskrbi z električno energijo 
(Uradni list RS, št. 172/21), poleg tega pa imajo posamezni 
izrazi še naslednji pomen:

– ENTSO-E: združenje evropskih sistemskih 
operaterjev;

– globoka elektrifikacija: povečana elektrifikacija ener-
getskega sektorja, ki izhaja iz 
več distribuirane proizvodnje 
elektrike iz obnovljivih virov ter 
dodatne elektrifikacije končne-
ga odjema gospodinjstev, sto-
ritvene dejavnosti, ogrevanja in 
hlajenja ter transporta, z vplivom 
na vzorce pretokov v sistemu, 
spremembe vzorcev odjema, 
razvojem novih pristopov k sku-
pnemu načrtovanja celotnega 
sistema ter razvojem tržnih kon-
ceptov za podporo vključevanja 
novih virov prožnosti;

– obdobje predhodnega 
razvojnega načrta:

obdobje, ki ga obravnava ra-
zvojni načrt istega elektroopera-
terja, ki je zadnji prejel soglasje.

3. člen
(roki)

Elektrooperater pripravi razvojni načrt skladno s tem ak-
tom za obdobje deset let in ga predloži Agenciji za energijo (v 
nadaljnjem besedilu: agencija) v soglasje najkasneje tri mesece 
pred pričetkom veljavnosti razvojnega načrta. Razvojni načrt 
sistemskega operaterja mora vsebovati tudi okvirni načrt raz-
voja za obdobje 20 let.

II. RAZVOJNI NAČRT DISTRIBUCIJSKEGA OPERATERJA

4. člen
(posvetovalni postopek)

(1) Distribucijski operater se posvetuje z zadevnimi upo-
rabniki sistema tako, da razvojni načrt javno objavi na svoji 
spletni strani najmanj šest mesecev pred predložitvijo razvoj-

nega načrta agenciji v soglasje. Javno posvetovanje mora 
trajati vsaj 30 dni.

(2) S posameznimi zadevnimi uporabniki lahko distribu-
cijski operater izvede posvetovanje tudi pred javno objavo, če 
posvetovanje vpliva na manjše število uporabnikov oziroma 
lokalno. Distribucijski operater se pred javno objavo razvojnega 
načrta posvetuje še s sistemskim operaterjem.

(3) Rezultate vseh posvetovanj iz tega člena distribucijski 
operater objavi na svoji spletni strani.

5. člen
(kriteriji načrtovanja)

(1) Pri pripravi razvojnega načrta distribucijskega opera-
terja se kot temeljni kriterij upošteva zagotavljanje zanesljivega 
obratovanja distribucijskega sistema in doseganje ustreznega 
nivoja kakovosti oskrbe z električno energijo ob čim manjših 
stroških za uporabnike in s čim manjšim vplivom na okolje.

(2) Razvojni načrt se pripravi s pomočjo izračunov na 
osnovi simulacijskih modelov na vseh napetostnih nivojih dis-
tribucijskega sistema.

6. člen
(analiza obstoječih razmer)

(1) Distribucijski operater v razvojnem načrtu analizira ob-
stoječe razmere na distribucijskem sistemu električne energije, 
pri čemer upošteva:

1. odjem električne energije iz distribucijskega sistema na 
območju svoje pristojnosti;

2. prevzem električne energije v distribucijski sistem na 
območju svoje pristojnosti;

3. stanje distribucijskega sistema in njegovih elementov;
4. obratovalne značilnosti sistema;
5. analizo obratovalnih razmer, ki obsega analizo obreme-

nitev elementov sistema in analizo napetostnih razmer glede 
na razpoložljive merilne podatke;

6. zanesljivost obratovanja distribucijskega sistema in 
kakovost oskrbe;

7. realizacijo naložb iz predhodnih razvojnih načrtov.
(2) Analiza iz prejšnjega odstavka predstavlja izhodišče 

za načrtovanje distribucijskega sistema električne energije.
(3) Distribucijski operater opravi izračun ključnih kazalni-

kov uspešnosti na področjih:
– kakovosti napetosti na vseh napetostnih nivojih;
– izgub na vseh napetostnih nivojih;
– zmogljivosti, upoštevajoč tudi napetostne razmere in
– izkoriščenosti.
(4) Ključne kazalnike uspešnosti iz prejšnjega odstavka 

na predlog distribucijskega operaterja potrdi agencija.

7. člen
(analiza napovedi porabe in proizvodnje)

(1) Distribucijski operater napove porabo in proizvodnjo 
električne energije ter potrebno električno moč, pri čemer upo-
števa predvsem:

– dolgoročne študije razvoja potreb po električni energiji 
in moči na območju svoje pristojnosti;

– podatke Statističnega urada Republike Slovenije;
– lastne podatke, podatke sistemskega operaterja, pro-

izvajalcev in odjemalcev, priključenih na distribucijski sistem o 
porabi električne energije in potrebni električni moči;

– analizo potenciala prožnosti v distribucijskem sistemu 
na območju svoje pristojnosti.

(2) Napoved porabe električne energije ter potrebne elek-
trične moči se opravi ločeno za področja elektrifikacije prometa, 
elektrifikacije ogrevanja in preostalega odjema.

(3) Distribucijski operater pripravi napovedi porabe in 
proizvodnje za več scenarijev, ki temeljijo na nacionalnih stra-
tegijah razvoja in scenariju, ki je pričakovan glede na dejansko 
dinamiko razvoja.
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8. člen
(načrt naložb)

(1) Distribucijski operater pripravi načrt naložb v elektro-
distribucijsko infrastrukturo za območje koncesije s posebnim 
poudarkom na glavni distribucijski infrastrukturi, potrebni za 
priključitev novih proizvodnih zmogljivosti in novih odjemalcev 
na podlagi najverjetnejšega scenarija iz prejšnjega člena, pri 
čemer upošteva:

– razvojne usmeritve iz Celovitega nacionalnega energet-
skega in podnebnega načrta;

– dolgoročne študije razvoja elektrodistribucijskega siste-
ma na območju svoje pristojnosti;

– kriterije načrtovanja iz 5. člena tega akta;
– lastne podatke o potrebni električni energiji in potrebni 

moči na priključnih mestih, podatke o električni energiji in moči 
na priključnih mestih sistemskega operaterja, odjemalcev in 
proizvajalcev priključenih na distribucijski sistem;

– analize iz prejšnjega člena.
(2) Načrt naložb v elektrodistribucijsko infrastrukturo iz 

prejšnjega odstavka vključuje:
– uporabo prilagajanja odjema ter oceno potreb srednje 

– in dolgoročnih storitev prožnosti;
– energetsko učinkovitost, objekte za shranjevanje ele-

ktrične energije za katero je pridobljeno soglasje agencije ali 
druge vire, ki jih distribucijski operater uporablja kot alternativo 
širitvi sistema;

– naložbe v sisteme informacijske in komunikacijske teh-
nologije, napredna omrežja, naložbe na področju obratovanja 
in druge naložbe v okviru razvojnih usmeritev distribucijskega 
operaterja;

– ostale naložbe v okviru svojih razvojnih usmeritev.
(3) Pri načrtovanju infrastrukture iz prejšnjih odstavkov di-

stribucijski operater prednostno upošteva ukrepe za povečanje 
učinkovitosti in izkoriščenosti obstoječe infrastrukture vedno, 
ko predstavljajo stroškovno bolj ali enako učinkovito alternativo 
širitvi oziroma ojačitvi sistema. Izbrane rešitve distribucijski 
operater prikaže in utemelji z izvlečki analize stroškov in koristi 
na podlagi simulacijskih modelov iz 5. člena tega akta ob upo-
števanju širših koristi.

(4) Pri načrtovanju infrastrukture distribucijski operater 
upošteva tehnično in ekonomsko najustreznejšo rešitev.

9. člen
(časovna dinamika in finančno vrednotenje)

(1) Distribucijski operater v razvojnem načrtu opredeli 
časovno dinamiko izgradnje načrtovanih novih naložb ali rekon-
strukcij. Načrtovane naložbe distribucijski operater v razvojnem 
načrtu finančno ovrednoti na podlagi sedanjih vrednosti.

(2) Distribucijski operater v razvojnem načrtu po posa-
meznih kategorijah elektroenergetske in ostale infrastruktu-
re, prikaže finančno ovrednoten obseg načrtovanih naložb v 
posameznem letu za obdobje naslednjih desetih let, in sicer 
ločeno za nove naložbe in rekonstrukcije, najmanj za naslednje 
kategorije:

1. posamično za naložbe v linijske objekte visokonapeto-
stnih vodov (v nadaljnjem besedilu: VN), pri čemer navede tudi 
ocenjeno sistemsko dolžino vodov;

2. posamično za razdelilno-transformatorske postaje (v 
nadaljnjem besedilu RTP) visoke napetosti/srednje napetosti (v 
nadaljnjem besedilu: VN/SN) in razdelilne postaje (v nadaljnjem 
besedilu: RP) VN, pri čemer navede tudi število in skupno moč 
transformatorjev;

3. agregirane podatke za linijske objekte srednje napetosti 
(v nadaljnjem besedilu: SN), ločeno za nadzemne in podze-
mne, pri čemer navede ocenjeno sistemsko dolžino vodov;

4. agregirane podatke za postaje RP SN, pri čemer na-
vede število postaj;

5. agregirane podatke za transformatorske postaje sre-
dnje napetosti/nizke napetosti (v nadaljnjem besedilu: SN/NN), 
pri čemer navede število postaj in število ter skupno moč 
transformatorjev;

6. agregirane podatke za linijske objekte nizke napetosti 
(v nadaljnjem besedilu: NN), ločeno za nadzemne in podze-
mne, pri čemer navede ocenjeno sistemsko dolžino vodov;

7. sekundarno opremo, ločeno po posameznih področjih;
8. dokumentacijo, ki še ne bremeni objektov:
a) agregirano za objekte SN in NN;
b) posamično za objekte VN;
9. neenergetske naložbe, ločeno po posameznih pod-

ročjih.
(3) Distribucijski operater posebej razkrije naložbe v na-

predne tehnologije, ki so zajete v kategorijah iz prejšnjega 
odstavka, in sicer:

– napredno vodenje;
– izraba prožnosti;
– druge tehnologije, ki niso zajete v prejšnjih alinejah in 

izboljšujejo učinkovitost in izkoriščenost obstoječega sistema.

10. člen
(objava zmogljivosti priključevanja v distribucijskem sistemu)

Distribucijski operater opravi analizo zmogljivosti vozlišč 
distribucijskega sistema in objavi rezultate v prilogi razvojnega 
načrta.

III. RAZVOJNI NAČRT SISTEMSKEGA OPERATERJA

11. člen
(kriteriji načrtovanja)

Pri pripravi razvojnega načrta sistemski operater kot te-
meljni kriterij upošteva zagotavljanje zanesljivega obratovanja 
prenosnega sistema in doseganje ustreznega nivoja kakovosti 
oskrbe z električno energijo ob čim manjših stroških za uporab-
nike in s čim manjšim vplivom na okolje.

12. člen
(analiza obstoječih razmer)

(1) Sistemski operater v razvojnem načrtu analizira ob-
stoječe razmere v prenosnem sistemu, pri čemer upošteva:

1. prevzem električne energije iz prenosnega sistema v 
Republiki Sloveniji;

2. oddajo električne energije v prenosni sistem Republike 
Slovenije;

3. izmenjave električne energije in izkoriščenost preno-
snih zmogljivosti;

4. stanje prenosnega sistema in njegovih elementov;
5. zanesljivost obratovanja prenosnega sistema in zane-

sljivost oskrbe;
6. realizacijo naložb iz predhodnih razvojnih načrtov;
7. analizo obratovalnih razmer, ki obsega analizo obreme-

nitev elementov sistema in analizo napetostnih razmer glede 
na razpoložljive merilne podatke.

(2) Sistemski operater analizo iz prejšnjega odstavka 
uporabi kot izhodišče za načrtovanje prenosnega omrežja v 
razvojnem načrtu.

(3) Sistemski operater opravi izračun ključnih kazalnikov 
uspešnosti na področjih:

– kakovosti napetosti;
– izgub;
– zmogljivosti in
– izkoriščenosti.
(4) Ključne kazalnike uspešnosti iz prejšnjega odstavka 

na predlog sistemskega operaterja potrdi agencija.

13. člen
(napoved porabe in prevzema električne energije  

ter električne moči)
(1) Sistemski operater pri pripravi napovedi porabe in 

prevzema električne energije ter električne moči v elektroener-
getskem sistemu upošteva:
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– podatke Statističnega urada Republike Slovenije;
– podatke o električni moči in električni energiji po virih, 

odjemalcih in priključnih mestih na prenosnem sistemu.
(2) Sistemski operater na podlagi pridobljenih podatkov 

iz prejšnjega člena in iz prejšnjega odstavka pripravi napoved 
porabe in prevzema električne energije ter električne moči, pri 
čemer upošteva:

– razvojne usmeritve iz Celovitega nacionalnega energet-
skega in podnebnega načrta;

– dokumente ENTSO-E za izdelavo posameznih vizij raz-
voja;

– oceno pričakovanega prihodnjega gospodarskega raz-
voja.

(3) Sistemski operater v razvojnem načrtu izdela več razli-
čic napovedi porabe in prevzema električne energije ter električ-
ne moči za različna časovna obdobja.

(4) Napovedi porabe iz prejšnjega odstavka se opravijo lo-
čeno za področja elektrifikacije prometa, elektrifikacije ogrevanja 
in preostalega odjema.

14. člen
(analiza pokrivanja porabe s proizvodnimi viri  

in zadostnost proizvodnih virov)
(1) Sistemski operater na podlagi pridobljenih podatkov 

ter različic napovedi porabe električne energije iz prejšnjega 
člena izdela oceno pokrivanja porabe električne energije s pro-
izvodnimi viri po posameznih letih ter izdela oceno zadostnosti 
proizvodnih virov.

(2) Za potrebe ocene zadostnosti proizvodnih virov sistem-
ski operater upošteva ugotovitve evropske ocene zadostnosti 
proizvodnih virov. Za namen dopolnitve evropske ocene lahko 
izdela nacionalno oceno zadostnosti proizvodnih virov.

(3) Sistemski operater izdela oceno izmenjav električne 
energije s tujino ter oceno prihodnjih potrebnih in manjkajočih 
rezerv električne moči v elektroenergetskem sistemu za zagoto-
vitev sistemskih storitev.

(4) Napoved obsega rezerve moči za izvajanje sistemskih 
storitev, obsega tudi analizo potenciala prožnosti.

15. člen
(globoka elektrifikacija in medsektorsko povezovanje)
Sistemski operater opravi analizo potreb na področju glo-

boke elektrifikacije in medsektorskega povezovanja in jo objavi 
v razvojnem načrtu.

16. člen
(načrt naložb)

(1) Sistemski operater za izvedbo tehničnih analiz in ocene 
potreb po prenosnih zmogljivostih izdela modele elektroener-
getskega sistema, pri čemer upošteva razpoložljive obratovalne 
podatke elektroenergetskega sistema, tehnične parametre po-
sameznih elementov elektroenergetskega sistema in izmenjave 
podatkov med člani v okviru ENTSO-E ter podatke, pridobljene 
na podlagi 13. člena tega akta.

(2) Sistemski operater izdela več različic analiz, ki se razli-
kujejo po obsegu, potrebnih sredstvih in tehničnih rešitvah, in teh-
ničnih izračunov za desetletno obdobje ter v načrtu naložb določi 
prenosno infrastrukturo, ki jo je treba v naslednjih desetih letih 
zgraditi ali posodobiti za zanesljivo oskrbo z električno energijo.

(3) Načrt naložb v prenosno elektroenergetsko infrastruk-
turo iz prejšnjega odstavka vključuje tudi:

– oceno možnosti za povečanje energetske učinkovitosti 
električne infrastrukture z uravnavanjem obremenitev in intero-
perabilnostjo, povezanostjo z obrati za proizvodnjo in shranje-
vanje energije, vključno z mikroproizvodnjo;

– naložbe v sisteme informacijske in komunikacijske teh-
nologije, napredna omrežja, naložbe na področju obratovanja;

– ostale naložbe v okviru svojih razvojnih usmeritev.
(4) Pri načrtovanju elektroenergetske infrastrukture iz 

drugega in tretjega odstavka sistemski operater prednostno 

upošteva ukrepe za povečanje učinkovitosti in izkoriščenost ob-
stoječe elektroenergetske infrastrukture vedno, ko predstavljajo 
stroškovno bolj ali enako učinkovito alternativo širitvi oziroma 
ojačitvi sistema. Izbrane rešitve sistemski operater prikaže in 
utemelji z izvlečki analize stroškov in koristi.

(5) Pri načrtovanju infrastrukture sistemski operater upo-
števa tehnično in ekonomsko najustreznejšo rešitev.

17. člen
(časovna dinamika in finančno vrednotenje)

(1) Sistemski operater na podlagi izračunov iz prejšnjega 
člena opredeli časovno dinamiko izgradnje načrtovanih novih na-
ložb ali rekonstrukcij. Načrtovane naložbe sistemski operater v ra-
zvojnem načrtu finančno ovrednoti na podlagi sedanjih vrednosti.

(2) Sistemski operater v razvojnem načrtu po posameznih 
kategorijah elektroenergetske in ostale infrastrukture, prikaže fi-
nančno ovrednoten obseg načrtovanih naložb v posameznem letu 
za obdobje naslednjih desetih let, najmanj za naslednje kategorije:

1. posamično za naložbe v linijske objekte VN, pri čemer 
navede tudi ocenjeno sistemsko dolžino vodov;

2. posamično za postaje RTP VN/SN in RP VN, pri čemer 
navede tudi število in skupno moč transformatorjev;

3. sekundarno opremo, po posameznih naložbah/objektih;
4. telekomunikacije in informacijske storitve po posamez-

nih področjih;
5. velike naložbe na področju obratovanja, posamično po 

posameznih naložbah;
6. druge (neenergetske) naložbe po posameznih pod-

ročjih.
(3) Sistemski operater posebej razkrije naložbe v ino-

vativne tehnologije, ki so zajete v kategorijah iz prejšnjega 
odstavka, in sicer:

1. napredno vodenje;
2. izraba prožnosti;
3. globoka elektrifikacija;
4. medsektorsko povezovanje s sektorji transporta, plina, 

toplote in podobno;
5. druge tehnologije, ki niso zajete v prejšnjih točkah in 

izboljšujejo učinkovitost in izkoriščenost obstoječega omrežja.

IV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

18. člen
(končanje postopkov)

Določbe tega akta se ne uporabljajo za razvojne načrte, 
dane v soglasje pred uveljavitvijo tega akta.

19. člen
(začetek uporabe določbe o posvetovalnem postopku)

Ne glede na določbo prvega odstavka 4. člena tega akta 
se za pripravo prvega razvojnega načrta lahko javno posveto-
vanje prične tri mesece preden distribucijski operater predloži 
razvojni načrt agenciji v soglasje. Javno posvetovanje mora 
trajati najmanj 20 dni.

20. člen
(uporaba določbe o kriterijih načrtovanja  

pri pripravi prvih razvojnih načrtov)
Določba drugega odstavka 4. člena tega akta se ne upo-

rablja pri pripravi prvega razvojnega načrta distribucijskega 
operaterja po uveljavitvi tega akta.

21. člen
(določitev kazalnikov uspešnosti  
za distribucijskega operaterja)

Distribucijski operater s prvim razvojnim načrtom po uve-
ljavitvi tega akta predloži agenciji predlog metodologije za 
izračun kazalnikov iz tretjega odstavka 6. člena tega akta.
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22. člen
(uporaba določbe o objavi zmogljivosti priključevanja  

v distribucijskem sistemu)
Določba 10. člena tega akta se ne uporablja pri pripravi 

prvega razvojnega načrta po uveljavitvi tega akta.

23. člen
(določitev kazalnikov uspešnosti za sistemskega operaterja)

Sistemski operater predlog iz četrtega odstavka 12. člena 
tega akta izdela do 30. junija 2022 in ga posreduje agenciji.

24. člen
(začetek veljavnosti)

Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 71-1/2022/6
Maribor, dne 27. januarja 2022
EVA 2022-2430-0006

Namestnik predsednice sveta
Agencije za energijo

prof. dr. Maks Babuder

794. Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih 
obratovalnih navodil za distribucijski sistem 
električne energije

Na podlagi sedmega odstavka 136. člena in v zvezi z 
drugim odstavkom 175. člena Zakona o oskrbi z električno 
energijo (Uradni list RS, št. 172/21) ter soglasja Agencije za 
energijo št. 73-7/2021/7 z dne 27. 1. 2022 in soglasja Mini-
strstva za infrastrukturo, št. 007-55/2022/16 z dne 3. 3. 2022, 
SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno 
energijo, d. o. o., izdaja

A K T
o spremembah in dopolnitvah Sistemskih 

obratovalnih navodil za distribucijski sistem 
električne energije

1. člen
V Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijski sis-

tem električne energije (Uradni list RS, št. 7/21) se v 68. členu 
v drugem odstavku za besedilom »ki se šteje kot posel« črta 
vejica in besedna zveza »ki presega okvir«.

2. člen
V 136. členu se v tretjem odstavku v šesti alineji, točka a) 

spremeni tako, da se glasi:
»a) v primeru merilnega mesta objekta, ki je v solastnini 

ali skupni lastnini dveh ali več oseb, ali merilnega mesta po-
sameznega dela objekta z več stanovanjskimi ali poslovnimi 
enotami, ki je v solastnini ali skupni lastnini dveh ali več oseb, 
se sklenitev pogodbe o uporabi sistema šteje kot posel rednega 
upravljanja, za katerega je potrebno soglasje solastnikov, ki 
imajo skupaj več kot polovico idealnih deležev;«.

3. člen
V 157. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Distribucijski operater določi identifikator merilnega 

mesta z dvema številkama:
– z lastno največ 2-mestno šifro distribucijskega ob-

močja brez vodečih ničel, ki ji sledi pomišljaj in v okviru dis-
tribucijskega območja unikatna največ 7-mestna zaporedna 
številka; in

– z GS1 kodo distribucijskega operaterja GSRN, ki je 
sestavljena iz 8-mestne predpone distribucijskega operaterja 
»38311158« in 10-mestnega dodatka.«.

V drugem odstavku se beseda »Številko« nadomesti z 
besedo »Identifikator«.

4. člen
V 161. členu se v prvem odstavku beseda »tekočega« 

črta.

5. člen
163. člen se spremeni tako, da se glasi:

»163. člen
(obveznost uporabnika sistema in distribucijskega operaterja 

glede merilnih naprav)
(1) Distribucijski operater zagotovi in namesti zahtevano 

merilno in komunikacijsko opremo. Stroške namestitve plača 
uporabnik sistema distribucijskemu operaterju na podlagi ce-
nika storitev distribucijskega operaterja, ki niso zajete v omre-
žnini in ga potrdi AGEN.

(2) Distribucijski operater zagotavlja vzdrževanje merilne 
in komunikacijske opreme na merilnem mestu iz prejšnjega 
odstavka ter njeno nadomestitev po izteku dobe overitve.

(3) Nabavo, namestitev in vzdrževanje števca električne 
energije iz petega odstavka 177. člena teh SONDSEE in nje-
gove pripadajoče opreme zagotovi sam uporabnik na svoje 
stroške.«.

6. člen
V 203. členu se v prvem odstavku besedilo », skladno z 

288. členom teh SONDSEE« črta.

7. člen
V 226. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Distribucijski operater skladno z Zakonom o oskrbi 

z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) predvidoma 
mesečno določa cenik s cenami električne energije za zasilno 
oskrbo glede na rast cen električne energije in ga javno objavi 
na svoji spletni strani. Omrežnina in prispevki se obračunavajo 
skladno z veljavno zakonodajo.«.

8. člen
V 245. členu se v četrtem odstavku beseda »dejanskega« 

črta.

9. člen
V 287. členu se v prvem odstavka tretja alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– končne odjemalce in proizvajalce, ki jim je uvrstitev 

v merjen diagram določena na osnovi določb teh SONDSEE 
oziroma drugih predpisov.«.

Za dosedanjim tretjim odstavkom se doda nov četrti od-
stavek, ki se glasi:

»(4) Merilno mesto s priključno močjo do vključno 43 kW se 
uvrsti v merjeni diagram, ko je dobavitelju na voljo najmanj šest 
mesecev zgodovine 15-minutnih odčitkov odjema na merilnem 
mestu. Če ob določitvi merjenega diagrama za obračunsko ob-
dobje za navedeno merilno mesto manjka več kot 10 odstotkov 
15-minutnih blokov energije obračunskega obdobja, se manj-
kajoče količine ne nadomeščajo, ampak se v preostali diagram 
uvrstijo celotne količine obračunskega obdobja.«.

10. člen
288. člen se spremeni tako, da se glasi:

»288. člen
(nadomeščanje urnih ali 15-minutnih blokov energije)
Distribucijski operater za merilno mesto s priključno močjo 

do vključno 43 kW z merjenim diagramom nadomesti manj-
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kajoče 15-minutne bloke energije obračunskega obdobja po 
postopku, opisanem v drugem in tretjem odstavku 203. člena 
teh SONDSEE.«.

11. člen
V 289. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– končne odjemalce, ki imajo v enotni evidenci merilnih 

mest evidentirano priključno moč manjšo ali enako kot 43 kW, 
ne glede na način določanja obračunske moči, razen tistih, ki 
so vključeni v merjeni diagram za bilančni obračun;«.

12. člen
V 298. členu se besedi »enem letu« zamenjata z beseda-

ma »petnajstih mesecih«.

13. člen
V 303. členu se v drugem odstavku datum »1. januarjem 

2022« nadomesti z datumom »1. januarjem 2023«.

14. člen
Za 305. členom se doda nov 305.a člen, ki se glasi:

»305.a člen
(veljavnost dveh identifikatorjev za merilno mesto)

Obe številki identifikatorja merilnega mesta iz 157. člena 
teh SONDSEE se v izmenjavi podatkov o merilnem mestu 
uporabljata najkasneje do 31. decembra 2028. Po preteku tega 
roka se začne z opuščanjem številke iz prve alineje prvega 
odstavka 157. člena teh SONDSEE.«.

15. člen
V Prilogi 5 »Navodila za priključevanje in obratovanje 

proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko 
elektroenergetsko omrežje« se v poglavju III.5 razpredelnica 
III.1 spremeni tako, da se glasi:

»Razpredelnica III.1: Zahteve za posamezne vrste proi-
zvodnih naprav glede na način njihovega obratovanja in njihove 
delovne moči iz Soglasja za priključitev (PPN)

Delovna moč  
PN

Nap. 
nivo 

priklopa

TIP 
PN  

(RfG)

Zagotavljanje  
skladnosti

Vrsta 
PN

Št. faz 
priklopa

Karakteristika  
jalove moči

Karakteristika 
delovne moči

Zaščita  
na LM

Način  
obratovanja

0 W < PPN <  
800 W NN -- -- vse 1 -- --

Z-Uf-A ali 
ekviv. vse-

bovana
P

800 W ≤ PPN <  
3,7 kW NN A ENOSTAVEN po-

stopek vse 1 ali 3 -- D-1
Z-Uf-A M, P

3,7 kW ≤ PPN < 
10,0 kW NN A ENOSTAVEN po-

stopek vse 1*** ali 3 -- D-1

10,0 kW < PPN ≤ 
150 kW NN A ENOSTAVEN po-

stopek vse 3 -- D-1 Z-Uf-B ali 
Z-Uf-A M, P

150 kW < PPN < 
250 kW

NN B POENOSTAVLJEN 
postopek vse 3 J-N3 D-1

Z-Uf-B M, P
SN * B STANDARDEN 

postopek vse 3 J-S1 D-1

250 kW ≤ PPN < 
5,0 MW

SN B STANDARDEN 
postopek vse 3 J-S1 D-1, D-2, D-3

Z-Uf-B M, P
NN ** B POENOSTAVLJEN 

postopek vse 3 J-N3 D-1, D-2, D-3

5,0 MW ≤ PPN < 
20,0 MW SN C RAZŠIRJEN  

postopek vse 3 J-S2 D-2, D-3 Z-Uf-C M, P

20,0 MW ≤ PPN SN D POPOLN  
postopek vse 3 J-S2 D-2, D-3 Z-Uf-C M, P

* Dovoljeno samo, če tehnične karakteristike obstoječega omrežja to zahtevajo!
** Dovoljeno samo, če tehnične karakteristike obstoječega omrežja to dopuščajo!
*** Dovoljeno samo v primeru obstoječega enofaznega priključka!«.
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V poglavju VI.2.6 »Neravnotežje moči (NN omrežje)« se 
doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Izjemoma se lahko v primeru obstoječega enofaznega 
priključka za enofazni EM, ki bo priključen za obstoječim meril-
nim mestom, določi njegova maksimalna priključna moč v višini 
80 % priključne moči odjema.«.

V poglavju XII.2 »Karakteristika jalove moči J-N2« se črta 
zgornja izmed slik naslovljenih s »Slika XII.3: Grafični prikaz 
predpisane karakteristike jalove moči J-N2.«.

V naslovu poglavja XVII.4.1. se številka »10« nadomesti 
s številko »150«.

KONČNA DOLOČBA

16. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0109-1/2021-5
Maribor, dne 17. januarja 2022
EVA 2022-2430-0013

SODO, d.o.o.
mag. Stanislav Vojsk

direktor

795. Razlaga Kolektivne pogodbe za kulturne 
dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPK)

Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za kulturne de-
javnosti v Republiki Sloveniji je na podlagi 9. točke II. dela 
Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Slove-
niji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 
102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKoIP, 60/08, 32/09, 40/12, 
46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr., 80/18, 160/20 in 88/21) na 
12. seji 16. marca 2022 sprejel

R A Z L A G O
Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti  

v Republiki Sloveniji (KPK) 

k drugemu odstavku 80. člena KPK
Določbo drugega odstavka 80. člena KPK, da imajo ena-

ke pravice tudi delavci, katerih delo ni potrebno, za čas čakanja 
na delo, je treba razumeti na način, da delo delavcev ni potreb-
no iz različnih možnih razlogov, in sicer tako iz poslovnih, kot 

so na primer organizacijski, ekonomski, strukturni, kot tudi iz 
razlogov epidemije ali v primeru drugih razmer višje sile oziro-
ma ob naravnih in drugih nesrečah oziroma v drugih izrednih 
razmerah.

Št. 101-1/2022-3340/6
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EVA 2022-3340-0010

Mag. Nataša Belopavlovič
predsednica

Odbora za razlago KPK

796. Odločba o prenehanju veljavnosti Odločbe 
o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa 
in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja

Na podlagi prvega odstavka 75. člena Zakona o zdra-
vstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/10, 40/14 – ZIN-B in 21/18 – ZNOrg) 
generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja

O D L O Č B O
o prenehanju veljavnosti Odločbe o nujnih 
ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja 

viroidnih zakrnelosti hmelja

I
Z dnem uveljavitve te odločbe preneha veljati Odločba 

o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih 
zakrnelosti hmelja (Uradni list RS, št. 16/19, 89/20 in 37/21).

KONČNA DOLOČBA

II
(začetek veljavnosti)

Ta odločba začne veljati 11. aprila 2022.

Št. 007-125/2022
Ljubljana, dne 21. marca 2022
EVA 2022-2330-0030

Matjaž Guček
generalni direktor Uprave za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin
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OBČINE
AJDOVŠČINA

797. Odlok o spremembi Odloka 
o subvencioniranju komunalnega prispevka 
za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča 
na območju Občine Ajdovščina

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine 
Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je 
Občinski svet Občine Ajdovščina na 26. redni seji dne 10. 2. 
2022 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o subvencioniranju 

komunalnega prispevka za stanovanjske objekte 
zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega 
zemljišča na območju Občine Ajdovščina

1. člen
V Odloku o subvencioniranju komunalnega prispevka za 

stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavb-
nega zemljišča na območju Občine Ajdovščina (Uradni list RS, 
št. 38/17 in 101/20) se v celoti spremeni besedilo 2. člena tako, 
da se glasi:

»(1) Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo 
po uradni dolžnosti zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega 
zemljišča. Lastnik obstoječega stanovanjskega objekta, ki se 
na novo priključuje na komunalno opremo, je upravičen do 
subvencije za to vrsto komunalne opreme.

(2) Za obstoječ stanovanjski objekt po tem odloku se 
šteje, da je na dan uveljavitve tega odloka stanovanjski objekt 
zgrajen ali da je lastnik oziroma investitor pričel z gradnjo 
stanovanjskega objekta po pravnomočnem gradbenem do-
voljenju.«

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 3510-78/2020-2
Ajdovščina, dne 10. februarja 2022

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

GORNJI PETROVCI

798. Letni program športa v Občini Gornji Petrovci 
za leto 2022

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg: v nadaljevanju: ZŠpo-1), Resolucije 
o Nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014–2023 
(Uradni list RS, št. 26/14; v nadaljevanju: NPŠ), 16. člena 
Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) in 
6. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 7/20 z dne, 31. 1. 
2020) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 19. redni seji 
dne 11. 3. 2022 sprejel

L E T N I    P R O G R A M    Š P O R T A
v Občini Gornji Petrovci za leto 2022

1. člen
(vsebina)

Občina Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) v skladu 
z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi proračuna 
ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim 
programom športa v Občini Gornji Petrovci za leto 2022 (v 
nadaljevanju: LPŠ) določi:

– vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se v 
letu 2022 sofinancirajo iz občinskega proračuna,

– višino sredstev občinskega proračuna za športne pro-
grame in področja,

– način zagotavljanja sredstev za športne programe in 
področja.

2. člen
(izvajalci LPŠ)

Pravico do sofinanciranja športnih programov in področij 
v letu 2022 imajo izvajalci, ki so navedeni v 3. členu odloka, če 
hkrati izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ 

najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, 
ena od registriranih dejavnosti pa je:

– delovanje športnih klubov (SKD: 93.120) in
– druge športne dejavnosti (SKD: 93.190)

– izvajajo programe/področja skladno z odlokom in LPŠ, 
se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse po-
goje javnega razpisa,

– imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 
ustrezno izobražen/usposobljen kader za delo v športu,

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvi-
dni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,

– imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zve-
ze) ter evidenco o udeležencih programov.

Prijavitelji, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, se v na-
daljevanju postopka izločijo iz vrednotenja.

3. člen
(programi in področja športa)

V letu 2022 se iz sredstev občinskega proračuna sofinan-
cirajo naslednji programi in področja športa:

ŠPORTNI PROGRAMI:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:

– celoletni prostočasni programi otrok in mladine: do 5, 
do 15, do 19 let (ŠV-PRO),

– celoletni pripravljalni programi otrok: U-6/7, U-8/9, 
U-10/11 (ŠV-PRI).
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovo-

stni in vrhunski šport:
– celoletni tekmovalni programi otrok in mladine: 

U-12/13, U-14/15, U-16/17, U18/19 (ŠV-USM).
– kakovostni šport odrasli:

– celoletni tekmovalni programi odraslih (KŠ).
– športna rekreacija:

– celoletni športno rekreativni programi odraslih (RE).
– šport starejših:

– celoletni športno rekreativni programi starejših 
(ŠSTA).
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– delovanje športnih društev (ORG).

4. člen
(višina proračunskih sredstev)

Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z odlokom o 
proračunu občine za leto 2022, in sicer:
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ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA p. p.
2022

sredstva v %
ŠV-PRO celoletni prostočasni programi otrok in mladine

0001

14.442,00 24,07ŠV-PRI celoletni pripravljalni programi otrok
ŠV-USM celoletni tekmovalni programi otrok in mladine

KŠ celoletni programi kakovostnega športa odraslih 33.336,00 55,56
RE celoletni športnorekreativni programi odraslih

10.554,00 17,59
ŠSTA celoletni športnorekreativni programi starejših
DEDR delovanje športnih društev 1.668,00 2,78

SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA 60.000,00 100

5. člen
(načini zagotavljanja sredstev)

Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na osnovi 
izvedbe javnega razpisa (JR) in pogodb o sofinanciranju LPŠ, 
ki jih z izbranimi izvajalci podpiše župan.

6. člen
(javni razpis)

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2022 bo občin-
ska uprava izvedla postopke v zvezi z izvedbo javnega razpisa 
za sofinanciranje programov/področij športa za leto 2022. Izbor, 
vrednotenje in sofinanciranje programov/področij se izvede na 
osnovi pogojev in meril, ki so sestavni del tega LPŠ.

7. člen
(možnosti prerazporeditve sredstev LPŠ in JR)

V kolikor komisija za izvedbo javnega razpisa v postop-
ku JR ugotovi, da je število prijav v posameznih razpisanih 
programih/področjih manjše od pričakovanj, lahko sredstva 
prerazporedi na tiste razpisane programe/področja športa, kjer 
je število prijav večje od pričakovanj.

8. člen
(spremembe LPŠ)

Sprememba občinskega proračuna na področju športa 
posledično pomeni spremembo LPŠ 2022.

9. člen
(veljavnost LPŠ)

LPŠ v občini za leto 2022 skupaj s Pogoji in merili za 
izbiro, vrednotenje in sofinanciranje začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2021-10
Gornji Petrovci, dne 14. marca 2022

Župan
Občine Gornji Petrovci

Franc Šlihthuber
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POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO, VREDNOTENJE IN SOFINANCIRANJE 
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI GORNJI PETROVCI 

(IZVLEČEK ZA 2022) 
 

IZHODIŠČNE DOLOČBE 
S Pogoji in merili za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje letnega programa športa (v nadaljevanju: merila) 
se določa uresničevanje javnega interesa v športu. Sredstva se prijaviteljem razdelijo na osnovi izvedbe JR. 
Izvleček meril je sestavni del LPŠ in obsega: 
 pogoje in merila za določitev upravičenih izvajalcev LPŠ in  
 merila za vrednotenje programov in področij športa. 
 
Z merili je uveljavljen točkovni model. Vsakemu izbranemu programu/področju športa se na osnovi meril 
izračuna skupna višina točk. Končna višina sofinanciranja programa/področja športa je zmnožek med 
številom dodeljenih točk in končno vrednostjo točke, pri čemer je končna vrednost točke količnik med z 
LPŠ določeno višino sredstev za program/področje in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih 
vlog posameznega programa/področja. 
 

ŠPORTNI PROGRAMI 
Športni programi so najbolj prepoznaven del športa in praviloma predstavljajo organizirano in strokovno 
vodeno celoletno športno vadbo, ki je prilagojena različnim skupinam ljudi, njihovim sposobnostim, 
znanju, motivaciji, starosti (otroci, mladina, invalidi, odrasli, starejši).  
  
Uporabljene kratice (oznake) v nadaljevanju predstavljajo naslednje športne programe: 
ŠV-PRO: športna vzgoja otrok in mladine: prostočasni programi, 
ŠV-PRI: športna vzgoja otrok in mladine: pripravljalni programi, 
ŠV-USM: športna vzgoja otrok in mladine: tekmovalni programi, 
KŠ: programi kakovostnega športa, 
RE: programi športne rekreacije, 
ŠSTA: programi športa starejših. 
 

SPLOŠNI POGOJI ZA VREDNOTENJE VSEH ŠPORTNIH PROGRAMOV 
Pri vrednotenju vseh športnih programov se upoštevajo naslednji splošni pogoji: 
VKLJUČENOST UDELEŽENCEV:  

isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem (1) športnem programu, 
VELIKOST VADBENE SKUPINE (koeficient popolnosti skupine):  
o različne športne panoge in starostne skupine za izvedbo optimalne vadbe zahtevajo različno število 

vključenih. 
Z merili je določena potrebna (priporočena) velikost skupine! Program se ne prizna, če vanj vključeno 
manj kot 50 % potrebnega števila vključenih. Če je vključeno manjše število udeležencev (50–99 %), 
se število točk proporcionalno zmanjša, večje število vključenih pa ne vpliva na dodatno vrednotenje 
programa. 

 

PREGLEDNICA A-1 PROSTOČASNI IN ŠPORRTNOREKREATIVNI  
PROGRAMI 

ŠTEVILO VKLJUČENIH  
V VADBENI SKUPINI 

ŠV-PRO                     
do 6 let 

ŠV-PRO                       
6 do 19 let RE ŠSTA 

 velikost skupine/število vključenih 10 15 15 10 
 

PREGLEDNICA A-2 PRIPRAVLJALNI PROGRAMI 
ŠTEVILO VKLJUČENIH  
V VADBENI SKUPINI 

ŠV-PRI                     
U-6; U-7 

ŠV-PRI                     
U-8; U-9 

ŠV-PRI                     
U-10; U-10 

 velikost skupine/število vključenih 8 10 10 
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PREGLEDNICA A-3 TEKMOVALNI PROGRAMI 

ŠTEVILO VKLJUČENIH  
V VADBENI SKUPINI 

TEKMOVALNI     
U-12/13; U-14/15 

TEKMOVALNI    
U-16/17;  
U-18/19 

KŠ: 
ČLANI/CE 

IŠP/MI: velikost skupine/število 
vključenih 8 6 4 

KŠP: velikost skupine/število vključenih 12 12 12 
 
IŠP/MI (individualne športne panoge, miselne igre): upoštevajo se rezultati posameznika  
KŠP (kolektivne športne panoge): upoštevajo se rezultati ekipe   

 
IZOBRAZBA/USPOSOBLJENOST STROKOVNEGA KADRA (korekcija strokovni kader):  
o različni športni programi zahtevajo različno angažiranost različno izobraženega/usposobljenega 

strokovnega kadra. Z merili so določene naslednje stopnje vrednotenja: 
o stopnja 1: vodja je strokovno izobražen/usposobljen in vodi programe RE in/ali ŠSTA. 
o stopnja 2: vodja je strokovno izobražen/usposobljen in vodi programe ŠV-PRO in/ali ŠV-PRI. 
o stopnja 3: vodja je strokovno izobražen/usposobljen in vodi programe ŠV-USM. 

 

PREGLEDNICA D KOREKCIJA: STROKOVI 
KADER 

STROKOVNI KADER stopnja 1 stopnja 2 stopnja 3 
korekcijski faktor strokovni kader 0,250 0,500 1,000 

 
UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA (korekcija športni objekt):  
o športni programi se izvajajo v/na različnih športnih objektih z različnimi stroški uporabe.  

Občina vsem izvajalcem LPŠ zagotavlja brezplačno uporabo javni športnih objektov do višine z LPŠ 
priznanega letnega obsega ur vadbe. Uporabe športnih objektov izven meja občine se ne sofinancira. 

PRIZNANI LETNI OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV (število ur vadbe; 1 ura = 60 minut):  
o vsakemu izvajalcu se za vsak prijavljeni športni program (vadbeno skupino) prizna tolikšen letni obseg 

vadbe, kot ga sam predvidi ob prijavi na JR, vendar največ toliko, kot je določeno z merili (preglednice 
št. 1 do 5). 

ŠTEVILO PRIZNANIH ŠPORTNIH PROGRAMOV (vadbenih skupin):  
o z LPŠ 2020 se vsakemu izvajalcu prizna največ: 

o dve (2) skupini v programih ŠV-PRO (do 5, do 15, do 19 let), 
o ena (1) skupina v programih ŠV-PRI (IU-6, U-7, U-8, U-9, U-10, U-11). 
o ena (1) skupina v programih ŠV-USM (U-12/13, U-14/15, U-16/17, U-18/19), 
o ena (1) skupina v programih KŠ, 
o tri (3) skupine v programih RE, 
o dve (2) skupini v programih ŠSTA. 

 
MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 

PROSTOČASNI ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE  
Prostočasni programi za otroke in mladino praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur), ki 
predstavljajo širok spekter športnih aktivnosti, katerih cilj je izboljšanje gibalnih zmogljivosti mladih. V 
ponudbi ob enakih pogojih  LPŠ daje prednost programom športnih društev. 
 
ŠV-PRO predstavljajo programi, katerih glavni cilj je ljubiteljsko ukvarjanje s športom, koristno 
preživljanje prostega časa; namen pa ni udeležba na tekmovanjih in doseganje športnih rezultatov. 
Programe ŠV-PRO praviloma izvajajo (in prijavljajo) društva s pretežno rekreativno naravnanostjo. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
ŠV-PRO: celoletni prostočasni programi otrok in mladine strokovni kader/skupina 
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PREGLEDNICA ŠT. 1 ŠV-PRO 
CELOLETNI PROSTOČASNI 

PROGRAMI           
PREDŠOLSKI                   

do 5 let 
ŠOLOOBVEZNI                 

do 15 let 
MLADINA                                          

do 19 let 
število ur vadbe/tedensko 1,5 2 2 

število tednov 30 30 30 
TOČKE/STROKOVNI 

KADER/SKUPINA 45 60 60 

 
ŠV-PRI predstavljajo programi, katerih osnovni cilj je spoznavanje specifične športne panoge (prednostni 
šport) in doseganje vrhunskih športnih dosežkov. Po ZŠpo-1 vključeni v starostne skupine od 6 do 11 let 
praviloma ne morejo postati registrirani športniki in tudi rezultati doseženi na tekmovanjih se večinoma ne 
upoštevajo. Programe ŠV-PRI praviloma izvajajo (in prijavljajo) športna društva, ki imajo izdelano 
piramido tekmovalnih selekcij z vrhov v članski tekmovalni ekipi. 

 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
ŠV-PRI: celoletni pripravljalni programi otrok strokovni kader/skupina 

 
PREGLEDNICA ŠT. 2 ŠV-PRI 

CELOLETNI 
PRIPRAVLJALNI 

PROGRAMI           

PRIPRAVLJALNI                      
U-6; U-7 

PRIPRAVLJALNI                  
U-8; U-9 

PRIPRAVLJALNI            
U-10; U-11 

število ur vadbe/tedensko 3 3 3 
število tednov 30 40 40 

TOČKE/STROKOVNI 
KADER/SKUPINA 90 120 120 

 
ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI 

ŠPORT 
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zajema športne programe, kjer 
je osnovni cilj doseganje vrhunskih športnih rezultatov, kar vključuje načrtno skrb za mlade športnike. Cilj 
načrtovanih športnih aktivnosti, je nastopanje mladih športnikov na uradnih tekmovanjih NPŠZ do naslova 
državnega prvaka. V programih ŠVOM-USM se upoštevajo le mladi športniki, ki so pri NPŠZ registrirani 
v skladu z ZŠpo-1 (podatki OKS-ZŠZ). 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
ŠV-USM: celoletni tekmovalni programi  strokovni kader/skupina 

 
PREGLEDNICA ŠT. 3 ŠV-USM 

CELOLETNI 
TEKMOVALNI PROGRAMI           

TEKMOVALNI         
U-12/13  

TEKMOVALNI        
U-14/15  

TEKMOVALNI         
U-16/17  

TEKMOVALNI          
U-18/19 

število ur vadbe/tedensko 4 4 5 5 
število tednov 40 40 40 40 

TOČKE/STROKOVNI 
KADER/SKUPINA 160 160 200 200 

 
ŠPORTNI PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA 

KŠ je pomembna vez med programi ŠV-USM ter VŠ, saj vključuje večje število športnikov in strokovnega 
kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni 
ravni. V programe KŠ se uvrščajo športniki v članskih kategorijah, ki so pri NPŠZ registrirani v skladu z 
ZŠpo-1 in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskih športnikov ter tekmujejo v uradno 
potrjenih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. Merila KŠ odraslih razvrščajo v dve 
(2) kakovostne ravni: 
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RAVEN II.: doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ: 
o IŠP/MI: 4 tekmovalci z rezultatom v drugih dveh tretjini vseh nastopajočih na uradnem DP oz. 

na uradni jakostni lestvici NPŠZ. 
o KŠP: ekipa z rezultatom v drugih dveh tretjinah uradnega DP (končna lestvica vseh lig). 

RAVEN I.: doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ: 
o IŠP/MI: vsaj 4 tekmovalci v skupini z rezultatom v prvi tretjini vseh nastopajočih na uradnem 

DP oz. na uradni jakostni lestvici NPŠZ. 
o KŠP: ekipa z rezultatom v prvi tretjini uradnega DP (končna lestvica vseh lig). 

 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
KŠ: celoletni tekmovalni programi članskih ekip materialni stroški/skupina 

 
PREGLEDNICA ŠT. 4 KŠ 

CELOLETNI TEKMOVALNI 
PROGRAMI           

ČLANI/CE                 
II. RAVEN 

ČLANI/CE                 
I. RAVEN 

število ur vadbe/tedensko 4 6 
število tednov 40 40 

TOČKE/MATERIALNI 
STROŠKI/SKUPINA  160 240 

 
ŠPORTNI PROGRAMI REKREACIJE IN STAREJŠIH 

Celoletni programi RE in ŠSTA praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur). 
 
RE je smiselno nadaljevanje ŠV-PRO in KŠ in je skupek raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh 
starosti (nad 20 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja 
zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih. Z vidika javnega interesa so 
pomembni učinki redne športne vadbe, ki dokazujejo njen pozitivni vpliv na zdravje posameznika in 
posledično na javno zdravje. Programi RE predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne 
vadbe netekmovalnega značaja (celoletni ciljni programi, pilotski programi, področni centri gibanja za 
zdravje). Izvajalcem, ki izvajajo rekreativne programe z namenom udejstvovanja na organiziranih 
rekreacijskih tekmovanjih, se prizna večji letni obseg vadbe. 
 
ŠSTA je športno rekreativna dejavnost odraslih praviloma nad doseženim 65. letom. Za posameznika redna 
športna vadba predstavlja kakovostno ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja ter ohranjanja 
ustvarjalne življenjske energije. Programi ŠSTA ponujajo različne oblike (celoletna gibalna vadba, vadba 
razširjene družine). 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
RE: celoletni športnorekreativni programi strokovni kader/skupina 
ŠSTA: celoletni športnorekreativni programi strokovni kader/skupina 

 
PREGLEDNICA ŠT. 5 RE ŠSTA 

CELOLETNI ŠPORTNOREKREATIVNI 
PROGRAMI           RE RE: 

TEKMOVALNO ŠSTA 

število ur vadbe/tedensko 2 3 1,5 
število tednov 30 30 30 

TOČKE/STROKOVNI 
KADER/SKUPINA 60 90 45 
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ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: 
Športna društva so interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s prostovoljnim 
delom uveljavljajo svoje interese in so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo 
osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. Delovanje občinski zavodov za šport ni predmet 
sofinanciranja po JR, saj so lokalne skupnosti njihove ustanoviteljice in so iz tega naslova dolžne poskrbeti 
za njihovo nemoteno delovanje.  
 

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN NJIHOVIH ZVEZ 
Delovanje športnih društev in njihovih zvez je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da se 
z LPŠ zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.  
 

MERILA ZA VREDNOTENJE PODROČJA DELOVANJA ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ 
Pri vrednotenju področja delovanja športnih društev in njihovih zvez se upoštevajo naslednja merila: 
 DELOVANJE NA LOKALNI RAVNI: tradicija neprekinjenega delovanja po podatkih AJPES (1 leto 

=  5 točk), 
 ORGANIZIRANOST NA LOKALNI RAVNI: število aktivnih članov po podatkih izvajalca (1 član = 

1 točka), 
 KONKURENČNOST PANOGE: število registriranih športnikov izvajalca po podatkih OKS-ZŠZ 

(1 športnik = 2 točki), 
  
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: MERILO ZA VREDNOTENJE: 

delovanje športnih društev in zvez na lokalni ravni materialni stroški/LETO in/ali 
ČLAN/ŠPORTNIK 

 
PREGLEDNICA ŠT. 6 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV DELOVANJE    ORGANIZIRANOST KONKURENČNOST 
točke/leto ali članstvo 3 0 0 

točke/član in/ali točke/tekmovalec 0 1 2 
TOČKE/MS/DRUŠTVO (ne več kot) 100 100 100 
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IDRIJA

799. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev 
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu SOČA

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17) in 16. in 23. člena Statuta Občine Idrija 
(Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 
13/19) je župan Občine Idrija sprejel

 S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka  

o Občinskem podrobnem prostorskem  
načrtu SOČA

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu SOČA (v nadaljevanju OPPN).

(2) Ta OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu 
vodi pod identifikacijsko številko: 2896.

2. člen
(potrditev izhodišč za pripravo OPPN)

S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo OPPN, 
ki jih je izdelalo podjetje Studio Formika, prostorsko in arhitek-
turno načrtovanje, d.o.o., štev. proj. 13/2021, januar 2022, in 
so priloga tega sklepa.

3. člen
(območje in predmet načrtovanja)

(1) Območje načrtovanja so zemljiške parcele št. 1301/1, 
1304, 1305/1, 1306, 1307, 1308/1, 1308/2, 1308/3, 1308/4, 

1308/5, 1309/1-del, 1 309/2-del, 1309/4, 1311/1, 1311/4, 
1311/5, 131 1/6, 1322/1, 1339/12-del, 1348, 1349/1, 1349/2, 
1350/1, 1350/2, 1351/1,1352/2, 1352/3, 1352/4, 1354/4, 
1354/5, 1354/6, 1355, 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1357-del, 
1358-del, 2623/1-del (Nikova), 2687/1-del (Rožna ulica), vse 
k.o. 2357 – Idrija – mesto, v skupni površini 10.752,78 m2. 
Zemljišča ležijo v enotah urejanja prostora ID_12/3_CU in 
ID_12/2_CU.

(2) Predmet načrtovanja območja, ki leži neposredno ob 
starem mestnem jedru Idrije in je opredeljeno s PNRP osrednja 
območja centralnih dejavnosti, je celostno prometno urejanje 
območja, poenotenje zunanje podobe obstoječe pozidave, 
ureditev lokacij za ekološke otoke, izvedba investicijske name-
re prenove objekta »Soča«. S spremembami in dopolnitvami 
OPPN se odpravlja še odstopanja med tekstualnim in grafičnim 
delom OPPN.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Za potrebe izdelave OPPN bodo pridobljene strokovne 
rešitve – ureditev prometa ter prometna študija ureditve eno-
smernega prometa v Rožni ulici, ter geodetski načrt območja 
obdelave. Vsebine služijo kot usmeritev za izdelavo OPPN.

(2) Morebitne druge potrebne strokovne rešitve se po 
potrebi pridobi z oddajo javnih naročil.

5. člen
(vrsta postopka)

Priprava in sprejem OPPN bo potekala po rednem po-
stopku priprave OPPN, določenem v 119. členu Zakona o 
urejanju prostora.

6. člen
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih 

faz)
(1) Roki za pripravo OPPN so:

Faza Nosilec rok

Priprava izhodišč in Sklepa o pripravi OPPN; objava v 
PIS in Uradnem listu

Občina, načrtovalec Priprava izhodišč – januar 2022
Objava sklepa – marec 2022

Odločitev MOP o izdelavi CPVO Načrtovalec Pridobivanje mnenj o verjetnosti vplivov 
– 30 dni 

Priprava osnutka OPPN Načrtovalec 30 dni 

Pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora Načrtovalec 30 dni

Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN na podlagi 
pridobljenih smernic NUP

Načrtovalec 15 dni po prejetju vseh smernic nosilcev 
urejanja prostora

Javna razgrnitev in javna obravnava Občina Idrija 30 dni

Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, 
podanih v času javne razgrnitve

Občina Idrija, načrtovalec 15 dni po zaključku javne razgrnitve

Sprejem dopolnjenega osnutka in stališč do pripomb 
javnosti v 1. obravnavi na občinskem svetu

Občinski svet Glede na razpisane seje občinskega 
sveta

Izdelava predloga OPPN Načrtovalec 15 dni po sprejetju stališč do pripomb s 
strani OS

Pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora na 
predlog prostorskega akta

Načrtovalec 30 dni

Izdelava usklajenega predloga OPPN Načrtovalec 15 dni po prejemu mnenj nosilcev 
urejanja prostora

Pridobivanje sklepa MOP Občina 30 dni 

Druga obravnava in sprejem OPPN na občinskem 
svetu

Občinski svet Glede na razpisane seje občinskega 
sveta

Objava odloka v Uradnem listu RS in v PIS Občina Idrija
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(2) V zgornji razpredelnici predvideni roki za pripravo 
OPPN se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih okoliščin ali 
pogojev nosilcev urejanja prostora ali drugih udeležencev v 
postopku. V časovni okvir prav tako ni vključen čas za pripravo 
okoljskega poročila.

7. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani 

za podajo mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti pre-

soji vplivov na okolje:
1. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
2. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje,
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-

rektorat za kmetijstvo,
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-

rektorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica,
6. Zavod za gozdove Slovenije OE Tolmin,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 

Sektor območja Soče, 
Drugi državni in lokalni nosilci urejanja prostora:
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 

graditev in stanovanja,
9. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-

ševanje,
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastruk-

turo,
11. Elektro primorska d.d.,
12. Petrol, d.d.,
13. JP Komunala Idrija d.o.o.,
14. Javna razsvetljava, d.d.,
15. Telekom Slovenije d.d.,
16. Občina Idrija.
(2) V postopek priprave prostorskega akta se lahko vključi 

tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave do-
kumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno 
področje, ki ga obravnava izvedbeni akt.

8. člen
(načrt vključevanja javnosti)

(1) Javnost se seznani z objavo izhodišč na spletni strani 
občine. V sklopu javne objave bo omogočeno dajanje pripomb 
in predlogov.

(2) Javnost se vključi na strokovne delavnice za predsta-
vitev zasnov urejanja prometa in drugih ureditev ter skladno z 
določbami Zakona o urejanju prostora.

(3) V postopku priprave OPPN se javnost z načrtovanimi 
rešitvami seznani v fazi dopolnjenega osnutka, ko se, skladno 
z določili 112. člena ZUreP-2, izvedeta javna razgrnitev in jav-
na obravnava. V času javne razgrnitve, ki bo trajala najmanj 
30 dni, javnost lahko poda pripombe in predloge na načrtovano 
rešitev.

(4) Dopolnjen osnutek in usklajen predlog odloka o OPPN 
bo obravnavan na sejah Občinskega sveta Občine Idrija.

9. člen
(seznam strokovnih podlag)

(1) Izdelane so bile naslednje strokovne podlage:
– Nova prometna ureditev Rožne ulice
– Geodetski načrt območja OPPN.
(2) Morebitne druge, za izvedbo postopka potrebne stro-

kovne podlage, ki bi jih lahko zahtevali nosilci urejanja prostora 
ter izdelava okoljskega poročila v primeru, če bo pristojno mini-
strstvo izdalo Odločbo o obveznosti vodenja postopka celovite 
presoje vplivov na okolje, bo izdelala strokovna organizacija za 
posamezna področja v sodelovanju z izbranim načrtovalcem ob 
upoštevanju veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in 
način priprave OPPN.

11. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati z dnem objave.

Št. 3500-0009/2021-15
Idrija, dne 10. marca 2022

Župan
Občine Idrija

Tomaž Vencelj

KRANJ

800. Sklep o prenehanju obstoja javnega 
dobra na nepremičnini katastrska občina 
2140 PODREČA parcela 1006/2 (ID 7145579), 
katastrska občina 2140 PODREČA parcela 
1025/2 (ID 7145574) in katastrska občina 
2132 BITNJE parcela 2801/4 (ID 7112471)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 134/20 – UPB-3) je Svet Mestne občine Kranj na 
33. seji dne 9. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra  
na nepremičnini katastrska občina  

2140 PODREČA parcela 1006/2 (ID 7145579), 
katastrska občina 2140 PODREČA  

parcela 1025/2 (ID 7145574) in katastrska občina  
2132 BITNJE parcela 2801/4 (ID 7112471)

1. člen
Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 

2140 PODREČA parcela 1006/2 (ID 7145579), katastrska ob-
čina 2140 PODREČA parcela 1025/2 (ID 7145574) in katastr-
ska občina 2132 BITNJE parcela 2801/4 (ID 7112471) preneha 
obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.

2. člen
Pri nepremičnini katastrska občina 2140 PODREČA par-

cela 1006/2 (ID 7145579), katastrska občina 2140 PODREČA 
parcela 1025/2 (ID 7145574) in katastrska občina 2132 BITNJE 
parcela 2801/4 (ID 7112471) se izbriše zaznamba javnega 
dobra z oznako ID omejitve 19917902, 20671371 in 20771058.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem 
sodišču v Kranju.

Št. 478-37/2022-3-406207
Kranj, dne 9. marca 2022

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

801. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičnini katastrska občina 
2102 KOKRICA parcela 22/21 (ID 7078935)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-1, 
Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3 in 91/21) je Svet Mestne 
občine Kranj na 33. seji dne 9. 3. 2022 sprejel
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S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra  

na nepremičnini katastrska občina  
2102 KOKRICA parcela 22/21 (ID 7078935)

1. člen
Pri nepremičnini katastrska občina 2102 KOKRICA parce-

la 22/21 (ID 7078935) se vzpostavi status grajenega javnega 
dobra.

2. člen
Nepremičnina katastrska občina 2102 KOKRICA parcela 

22/21 (ID 7078935) pridobi status javnega dobra z ugotovitve-
no odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti mestna uprava. Po 
pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiško-
knjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičnini s parc. 
št. 22/21 k.o. Kokrica zaznamuje status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 478-125/2020-40/62/09
Kranj, dne 9. marca 2022

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

802. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičnini katastrska občina 
2129 SPODNJA BESNICA parcela 100/13 
(ID 7176556)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-1, 
Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3 in 91/21) je Svet Mestne 
občine Kranj na 33. seji dne 9. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra  

na nepremičnini katastrska občina  
2129 SPODNJA BESNICA parcela 100/13  

(ID 7176556)

1. člen
Pri nepremičnini katastrska občina 2129 SPODNJA BE-

SNICA parcela 100/13 (ID 7176556) se vzpostavi status graje-
nega javnega dobra.

2. člen
Nepremičnina katastrska občina 2129 SPODNJA BESNI-

CA parcela 100/13 (ID 7176556) pridobi status javnega dobra 
z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti mestna 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičnini 
s parc. št. 100/13 k.o. Spodnja Besnica zaznamuje status gra-
jenega javnega dobra lokalnega pomena.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 478-180/2021-40/62/09
Kranj, dne 9. marca 2022

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

803. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičninah katastrska občina 
2130 PŠEVO parcela 647/2 (ID 7161630), 
katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 
648/2 (ID 7196591), katastrska občina 
2130 PŠEVO parcela 648/6 (ID 7161631), 
katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 655/2 
(ID 7161638) in katastrska občina 2130 PŠEVO 
parcela 613/2 (ID 7186370)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-1, 
Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3 in 91/21) je Svet Mestne 
občine Kranj na 33. seji dne 9. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra  

na nepremičninah katastrska občina  
2130 PŠEVO parcela 647/2 (ID 7161630), 

katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 648/2  
(ID 7196591), katastrska občina 2130 PŠEVO 
parcela 648/6 (ID 7161631), katastrska občina 

2130 PŠEVO parcela 655/2 (ID 7161638)  
in katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 613/2 

(ID 7186370)

1. člen
Pri nepremičninah katastrska občina 2130 PŠEVO parce-

la 647/2 (ID 7161630), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 
648/2 (ID 7196591), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 
648/6 (ID 7161631), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 
655/2 (ID 7161638) in katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 
613/2 (ID 7186370) se vzpostavi status grajenega javnega 
dobra.

2. člen
Nepremičnine katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 

647/2 (ID 7161630), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 
648/2 (ID 7196591), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 
648/6 (ID 7161631), katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 
655/2 (ID 7161638) in katastrska občina 2130 PŠEVO parcela 
613/2 (ID 7186370) pridobijo status javnega dobra z ugotovit-
veno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti mestna uprava. 
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemlji-
škoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s 
parc. št. 647/2, 648/2, 648/6, 655/2 in 613/2, vse k.o. Pševo 
zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 478-153/2020-40/62/09
Kranj, dne 9. marca 2022

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

KRŠKO

804. Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje 
začasne rabe prostora na območju 
EUP BRE 026 (naselje Brestanica)

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 128. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20 
– ZIUOPDVE), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
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list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba 
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni 
list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) 
je Občinski svet Mestne občine Krško, na 30. seji, dne 10. 3. 
2022, sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za omogočanje  

začasne rabe prostora na območju EUP BRE 026 
(naselje Brestanica)

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nana-

ša na zemljišče, ki obsega zemljišče s parcelno številko 41/6, 
k.o. Stolovnik.

Območje lokacijske preveritve se nahaja na območju z 
oznako BRE 026, namenska raba CU-osrednja območja cen-
tralnih dejavnosti. Območje lokacijske preveritve ureja skladno 
z Odlokom o zazidalnem načrtu Dorc-Brestanica (Uradni list 
RS, št. 24/91, 141/04 in 71/18).

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2645.

2. člen
Na območju lokacijske preveritve oziroma na zemljišču s 

parcelno številko 41/6, k.o. Stolovnik se do izvedbe prostorskih 
ureditev, načrtovanih v veljavnem prostorskem aktu, oziroma 
najdlje za dobo sedmih let od sprejema sklepa o lokacijski 
preveritvi, dopusti ureditev samopostrežne avtopralnice z mon-
tažno konstrukcijo. Pri projektiranju avtopralnice se upošteva 
stavbna dediščina Senovo-Trasa senovske rudniške železnice 
(evidenčna številka 7865), kjer je v naravi urejena kolesarska 
pot, vodno soglasje (mnenje) ter mnenja ostalih mnenjedajal-
cev.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-12/2021-O509
Krško, dne 10. marca 2022

Župan 
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

805. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega 
dobra št. 2/2022

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US 
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 262. člena Zakona o ureja-
nju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine 
Krško, na 30. seji, dne 10. 3. 2022, sprejel

S K L E P
o odvzemu statusa grajenega  

javnega dobra št. 2/2022

I.
Odvzame se status grajenega javnega dobra na nepre-

mičninah:

– parc. št. 1205/393 in parc. št. 1197/426, k.o. 1321 – 
Leskovec, vpisanih v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro v 
lasti Mestne občine Krško.

II.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.

Št. 478-3/2022-O507
Krško, dne 10. marca 2022

Župan 
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

806. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2/2022

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US 
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260. člena Zakona o ureja-
nju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine 
Krško, na 30. seji, dne 10. 3. 2022, sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra št. 2/2022

I.
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 4381/8, vpisani v k.o. 1326 – Raka,
– parc. št. 1286/47, vpisani v k.o. 1313 – Anovec,
– parc. št. 3052/7, parc. št. 3052/53, parc. št. 3052/54 in 

parc. št. 3052/55, vpisani v k.o. 1322 – Krško,
– parc. št. 992/14 in parc. št. 992/15, vpisani v k.o. 1358 

– Dolenji Leskovec.

II.
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži 

lastninska pravica v korist Mestne občine Krško.

III.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.

Št. 478-3/2022-O507
Krško, dne 10. marca 2022

Župan 
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

PIVKA

807. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja 
v plačni razred

Na podlagi Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi de-
lovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture 
v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list 
RS, št. 29/22), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Javni za-
vod – Park vojaške zgodovine Pivka (Uradni list RS, št. 54/10, 
77/12, 90/13, 78/15, 61/16 in 64/21) in 30. člena Statuta Občine 
Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 
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54/10 in 111/13) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za 
določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda, katerega 
ustanoviteljica je Občina Pivka naslednji

S K L E P

1. Delovno mesto direktorja v Javnem zavodu – Park 
vojaške zgodovine Pivka se v skladu s pravilnikom, ki uvršča 
delovna mesta direktorjev oseb javnega prava na področju 
kulture uvrsti v 50. plačni razred.

2. Določitev plačnega razreda se uporablja v skladu s 
Pravilnikom o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest 
direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne 
razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, 
št. 29/22) od 3. 3. 2022 dalje.

3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep 
št. 100-4/2017, z dne 11. 1. 2018 objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 4/18.

Št. 032-1/2022-10
Pivka, dne 17. marca 2022

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj

SEVNICA

808. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za večstanovanjsko gradnjo 
ob Planinski cesti

Na podlagi 115. člena in 119. člena Zakona o urejanju 
prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 8. 
in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 
– UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 
29. redni seji dne 16. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za OPPN)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občin-
skem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, 
št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 33/18, 70/19, 20/22 in 
23/22; v nadaljnjem besedilu: OPN) sprejme Občinski podrobni 
prostorski načrt za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti 
(v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) Z odlokom OPPN se spremeni in dopolni Odlok o ure-
ditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Uradni list 
RS, št. 48/87, 1/07; v nadaljnjem besedilu: URN 34).

2. člen
(vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega:
– Besedilo
1. Opis prostorske ureditve
2. Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi 

območji

3. Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-
ske ureditve

4. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe-
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro

5. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne de-
diščine

6. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter 
ohranjanje narave

7. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

8. Načrt parcelacije
9. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
10. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko-

valskih in tehničnih rešitev
11. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN
12. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN
– Odlok
(3) Grafični del obsega naslednje grafične načrte:

1. Izsek iz OPN Sevnica –  
Namenska raba in ortofoto prikaz M 1:2000, 1:5000
2. Geodetski načrt s prikazom območja urejanja M 1:500
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:1000
4. Ureditvena situacija s prerezom M 1:500
5. Situacija prometne ureditve M 1:500
6. Prometna, komunalna in energetska  
infrastruktura M 1:500
7. Prikaz ureditev za obrambo, varstvo pred  
naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo  
pred požarom M 1:500

3. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
4. Obrazložitev izvedbe novega/rekonstruiranega priključ-

ka in prometne ureditve na mejnem območju
5. Strokovne podlage
6. Sklep o začetku priprave OPPN
7. Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje
8. Smernice nosilcev urejanja prostora in mnenja nosilcev 

urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje
9. I. in II. mnenja nosilcev urejanja prostora.

4. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje MV ARHITEKTURA, Maja Te-
raž s.p., Krulejeva ulica 11, 8290 Sevnica, pod številko projekta 
2020-05.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

5. člen
(obseg in meja območja urejanja)

(1) Lokacija se nahaja na severozahodnem delu območja 
mesta Sevnica, v naselju Šmarje in je del enote urejanja prosto-
ra EUP SE46.pin. V naravi jo predstavljajo nepozidane zelene 
površine (travnik), na severnem delu je zaraščeno balinišče. 
Južno in jugovzhodno od nje poteka Planinska cesta, katego-
rizirana kot regionalna cesta R2-424, odsek 1166 Boštanj–Pla-
nina in potok Sevnična. Na severovzhodni strani meji na javno 
pot s št. 594921 – Planinska cesta – bloki, na zahodu se nahaja 
večstanovanjski objekt z naslovom Planinska cesta 29.

(2) Območje OPPN obsega zemljišče s parcelno št. 72/1, 
k.o. 1380 – Šmarje, v površini 2164 m2.

(3) V obstoječem izvedbenem načrtu URN 34 je območje 
pobude označeno z gradbeno parcelo št. 6.
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(4) Meja območja urejanja je razvidna iz grafičnega načrta 
št. 2 »Geodetski načrt s prikazom območja urejanja«.

(5) Izven območja OPPN poteka izvedba priključitve ob-
močja na javno cestno in elektro omrežje.

III. VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKE UREDITVE  
S SOSEDNJIMI OBMOČJI

6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Območje OPPN v večji meri obkrožajo površine cest z 
urejenimi pešpotmi, na zahodnem in jugozahodnem robu meji 
na stanovanjske površine. Vzdolž južnega in jugovzhodnega 
roba poteka državna regionalna cesta II. reda, R2-424/1166 
Boštanj–Planina (v nadaljevanju regionalna cesta), na sever-
nem in severovzhodnem robu poteka javna pot št. 594921 (Pla-
ninska cesta – bloki; v nadaljevanju javna pot). Na zahodnem 
in jugozahodnem robu so pozidane stanovanjske površine, in 
sicer obstoječi večstanovanjski blok in individualna enostano-
vanjska pozidava. Severno in severovzhodno od javne poti se 
nadaljujejo individualne enostanovanjske hiše.

(2) V času gradnje vplivno območje zajema zemljišča zno-
traj in zunaj območja prostorske ureditve. Posegi na zemljišča 
izven območja urejanja, ki so predvideni kot začasni posegi 
med gradnjo, so dopustni zaradi izvedbe nujnih zemeljskih del, 
ureditve začasnih dostopov in podobno.

(3) Območje urejanja se prometno navezuje z mejnim 
območjem ob bloku Planinska cesta 29 na severnem in za-
hodnem delu. Preko obstoječega cestnega priključka, ki se 
severno od območja urejanja navezuje na javno pot, je urejen 
dostop do parkirnih mest, ki bodo pripadala novogradnji in 
obstoječemu večstanovanjskemu objektu. Dovozi in dostopi 
do sosednjih zemljišč oziroma objektov se ohranjajo. Če bodo 
zaradi gradbenih del začasno prekinjeni, se uredijo ustrezni 
nadomestni začasni dovozi in dostopi.

(4) Z načrtovanimi ureditvami se posega tudi v območja 
lokalnega infrastrukturnega omrežja, zato je potrebno upo-
števati predpisane odmike od obstoječe oziroma predvidene 
infrastrukture ter usmeritve upravljavcev zaradi posegov v va-
rovalne pasove. V času izvajanja gradnje se zagotovi varen 
promet in nemoteno komunalnoenergetsko oskrbo objektov na 
območju OPPN in izven njega.

(5) Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba 
zgraditi in dograditi nekatere komunalne vode zunaj območja 
OPPN na zemljiščih s parcelnimi številkami: 70/1, 71/4, 870/4, 
1522/5, vse v katastrski občini 1380 – Sevnica. Omenjene par-
cele so predvidene za izgradnjo novega NN 0,4 kV kablovoda 
od transformacijske postaje TP Taborniški dom do predvidene-
ga večstanovanjskega objekta. Predviden NN kabel 0,4 kV se 
med obstoječo TP in predvidenim objektom položi v obstoječo 
in predvideno elektro kabelsko kanalizacijo (EKK).

(6) Novogradnja z vsemi komunalnimi in zunanjimi ure-
ditvami ne sme imeti škodljivega vpliva na gradbenotehnično 
stanje obstoječih objektov v bližini območja OPPN, morebitne 
poškodbe pa mora investitor sanirati. Vsa z gradbenimi deli 
tangirana zemljišča znotraj in izven območja urejanja se po 
končanju del čim prej povrnejo v prvotno stanje oziroma po 
potrebi sanirajo.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKE UREDITVE

7. člen
(vrste dejavnosti)

Območje OPPN je v osnovi namenjeno za stanovanjsko 
rabo. Dovoljene so nemoteče spremljajoče dejavnosti, ki ne 
bodo prekomerno obremenjevale okolja in ne bodo povzročale 
večjega tovornega ali osebnega prometa. Dopustne so sledeče 
terciarne dejavnosti: J Informacijske in komunikacijske dejav-

nosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z 
nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in tehnične dejav-
nosti, N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti. Terciarna de-
javnost ne sme presegati 50 % BTP posameznega stanovanja.

8. člen
(vrste gradenj in objektov)

(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gra-
denj oziroma drugih del:

– gradnja novih objektov;
– redna investicijska in vzdrževalna dela;
– rušitve in nadomestne gradnje;
– rekonstrukcije objektov;
– spremembe namembnosti.
(2) V obravnavanem območju je v skladu z Uredbo o 

razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18 – v nadaljevanju 
Uredba) in Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 Razvrščanje 
objektov (v nadaljevanju TSG) dovoljeno graditi naslednje stav-
be, gradbene inženirske objekte in druge gradbene posege:

– Stavbe:
1122 – Tri- in večstanovanjske stavbe;
12420 – Garažne stavbe (lope za parkiranje koles in po-

krita parkirišča kot enostavni in nezahtevni objekti);
12740 – Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (nadstre-

šnice kot pripadajoči objekti h glavnemu objektu brez oprede-
ljenega namena kot enostavni in nezahtevni objekti);

– Gradbeno inženirski objekti:
21112 – Regionalne ceste (površine za pešce in kolesarje 

v cestišču kot nezahtevni objekti ter prometna signalizacija in 
oprema kot enostavni objekti);

21121 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste (ceste, ulice in poti kot manj zahtevni in 
nezahtevni objekti, pešpoti in kolesarske poti kot enostavni in 
nezahtevni objekti);

22210 – Lokalni (distribucijski) plinovodi (kot nezahtevni 
objekti);

22221 – Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za 
tehnološko vodo (kot nezahtevni in manj zahtevni objekti);

22231 – Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) – kot 
nezahtevni in manj zahtevni objekti;

22241 – Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi (kot 
nezahtevni objekti);

22242 – Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja 
(kot enostavni in nezahtevni objekti);

24122 – Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, re-
kreacijo in prosti čas (otroško igrišče z igrali kot enostaven in 
nezahteven objekt);

24205 – Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvršče-
ni drugje (ograje in oporni zidovi kot enostavni in nezahtevni 
objekti);

– Drugi gradbeni posegi:
31110 – Nasipi;
31120 – Izkopi in odkopi;
31130 – Utrjene površine (kot enostavni in nezahtevni 

objekti);
32110 – Ekološki otoki (kot enostaven objekt).

9. člen
(površina za gradnjo stavb)

Umestitev objekta je po geodetski zazidalni situaciji. Od-
stopanja so dovoljena pod naslednjimi pogoji: odmik fasadnega 
ovoja predvidenega objekta do obstoječega večstanovanjske-
ga objekta na parceli št. 72/5 in 72/6, k.o. 1380 – Šmarje, mora 
biti minimalno 8,50 m ter odmik najbolj izpostavljenih delov 
novega objekta od ostalih sosednjih zemljišč je vsaj 4,00 m.

10. člen
(velikost in oblikovanje stavb)

– Tipologija zazidave: večstanovanjska stavba;
– Tlorisni gabarit: 23,70 m x 13,70 m – 2,54 m x 1,30 m 

(± 10 %);



Uradni list Republike Slovenije Št. 41 / 23. 3. 2022 / Stran 2157 

– Višinski gabarit:
– etažnost objekta do vključno P+4,
– višina do 15,30 m, pri tem je višina določena z 

višino najvišje točke strehe – atika, merjeno od kote 
finalnega tlaka v nivoju pritličja. Dopustno višino objekta 
lahko presegajo dimnik, dvigalo, zunanje enote toplotnih 
črpalk ter objekti ali naprava elektronske komunikacijske 
infrastrukture.
– Kota pritličja: na višinski koti + 184,90 m n.v. (± 30 cm);
– Streha:
Dopustna je ravna streha (zelena streha ali streha z na-

sutjem proda) ali enokapnica v minimalnem naklonu do 6º, ki 
bo skrita za atiko strehe;

– Oblikovanje objektov:
Poudarjen vhod na JV fasadi, stanovanja imajo kot zu-

nanje bivalne površine lože, terase ali balkone, fasada mora 
biti grajena iz kakovostnih in trajnih materialov ter oblikovno 
usklajeno na celotnem objektu (v nežnih pastelnih barvah in 
neizstopajoče). Ograje balkonov, lož in teras naj bodo po celo-
tnem objektu enotno oblikovane.

11. člen
(zunanja ureditev)

(1) Pešpoti in skupne zunanje površine naj omogočajo 
dostop funkcionalno oviranim ljudem v skladu s predpisi, dosto-
pne površine bodo primerno utrjene. Severno in severozaho-
dno od objekta se umesti igrišče za otroke kot enostaven ali ne-
zahteven objekt ter zabojniki za odpadke. Na ostalih površinah 
se naj predvidi zelene parkovne in tlakovane površine, skupaj 
z urbano opremo. Zasaditev avtohtonih vrst dreves se predvidi 
med novogradnjo in javnimi površinami na severovzhodnem in 
vzhodnem delu območja urejanja.

(2) Povozne in parkirne površine so primerno utrjene, par-
kirne in manipulacijske površine se prilagodijo novemu uvozu in 
umestitvi objekta. Parkirne površine naj bodo praviloma tlako-
vane ali izvedene s travnimi ploščami, minimalno 5 % parkirnih 
mest se predvidi za funkcionalno ovirane osebe.

(3) Na severozahodnem delu OPPN, ki meji na obstoječe 
parkirne površine, se pri opciji A umesti minimalno šest parkir-
nih mest, ki bodo namenjeni vozilom stanovalcem obstoječega 
bloka.

12. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)

(1) Nezahtevne in enostavne objekte, določene v 8. členu 
odloka, je dovoljeno postaviti znotraj območja OPPN. Gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov mora biti skladna z veljav-
nimi predpisi in uredbo. Dopustni so tudi nezahtevni objekti, ki 
so kot celota dani na trg kot proizvod.

(2) Dovoljena je postavitev ograje za ograditev zasebnih 
zunanjih bivalnih površin v pritličju objekta do višine 1,80 m. 
Postavitev ograje višine do 2,00 m je dopustna okoli objektov, 
ki so namenjeni za šport, rekreacijo in prosti čas.

(3) Strehe nadstrešnic so tipa ravna streha z minimalnim 
naklonom, ki je skrit za zaključnim strešnim vencem ali atiko.

(4) Pri izbiri cestne in ostale urbane opreme za urejanje 
javnih površin se upošteva določbe OPN.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO 

JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

13. člen
(splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove 

gospodarske javne infrastrukture)
(1) Pri posegih na območju OPPN in predvidenih pose-

gih izven tega območja se upošteva obstoječo in predvideno 
GJI z omejitvami v pripadajočih varovalnih pasovih skladno s 
predpisi.

(2) Pred začetkom gradbenih del se pridobi podatke ozi-
roma ugotovi natančen potek tras obstoječe infrastrukture ter 
pravočasno obvesti upravljavce zaradi zakoličbe, prestavitve ali 
ustrezne zaščite obstoječih infrastrukturnih vodov in nadzora 
pri vseh gradbenih delih v njihovi bližini.

(3) Izvedbo različnih vrst objektov GJI se načrtuje uskla-
jeno. Če se med izvedbo ugotovi, da je potrebno posamezen 
infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali prestaviti, se to izvede 
v skladu s projektno rešitvijo in soglasjem upravljavca posa-
meznega omrežja.

(4) Trase novih ali rekonstruiranih infrastrukturnih vodov 
se v čim večji meri načrtujejo v skupnih koridorjih in koridorjih 
javnih cest.

(5) Večstanovanjski objekt se priključuje na infrastruktur-
na omrežja po pogojih upravljavcev. Objekt se lahko priključi 
na GJI, če je zgrajena in predana v uporabo pristojnim uprav-
ljavcem vsa predvidena oprema, objekti in omrežja GJI, ki je 
potrebna za funkcioniranje objekta.

(6) Objekt se lahko priključi na GJI, če je zgrajena in 
predana v uporabo pristojnim upravljavcem vsa predvidena 
oprema, objekti in omrežja GJI, ki je potrebna za funkcioniranje 
objekta.

14. člen
(prometna infrastruktura)

(1) Območje OPPN z dveh strani omejuje obstoječe javno 
cestno omrežje. Vzdolž južnega in jugovzhodnega roba poteka 
državna regionalna cesta II. reda (R2-424, odsek 1166 Bo-
štanj–Planina), na severnem in severovzhodnem robu poteka 
občinska cesta, javna pot št. 594921 (Planinska bloki). Ob-
močje urejanja se z novim oziroma rekonstruiranim cestnim 
priključkom naveže na obstoječe prometno omrežje, in sicer 
na obravnavano regionalno cesto. Mesto cestnega priključka 
je na jugozahodnem delu OPPN, kjer je že poglobljen robnik, 
v km 1,304 na levi strani regionalne ceste z višinskimi kotami 
cestišča med 184,41 m in 184,43 m n.v.

(2) Nov oziroma rekonstruiran cestni priključek za potrebe 
večstanovanjskega objekta se uredi kot dvosmerna prometnica 
(2 x 2,75 m) z enostranskim pločnikom širine vsaj 1,0 m. Za-
gotovi se ustrezne radije priključka glede na merodajno vozilo 
(osebno vozilo), ki mora omogočati dovoz tudi za dostavna in 
interventna vozila, vozila za odvoz komunalnih odpadkov in 
vozila zimske službe.

(3) Vozne površine so predvidoma v asfaltni izvedbi, po-
vršine za mirujoči promet in površine za pešce so lahko tudi v 
drugih ustrezno utrjenih izvedbah, kot so tlakovanje ali travne 
plošče. Zagotovi se ustrezne prečne in vzdolžne naklone pri-
ključka ter uredi odvodnjavanje tako, da padavinske in druge 
vode ne bodo pritekale na ceste ali na njih zastajale.

(4) Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo 
omogočali dostope in uporabo tudi za funkcionalno ovirane 
ljudi ter se opremijo z ustrezno prometno signalizacijo. Vzorec 
zasaditve površin ob cesti je potrebno prilagoditi pogojem 
vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja ter 
namestitve prometne signalizacije oziroma opreme.

(5) Znotraj OPPN je potrebno zagotoviti zadostno število 
parkirnih mest in zadostno površino za manipulacijo vozil ter 
dostop v primeru intervencije. Za večstanovanjski objekt je 
potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest glede na 
število stanovanj. Pri tem se upošteva 2 PM/1 stanovanjsko 
enoto, z izjemo za enoinpolsobno stanovanje, kjer se upošteva 
1 PM/1 stanovanjsko enoto.

(6) Ob državni regionalni cesti in občinski javni poti so 
urejene pešpoti, na katere se navežejo nove pešpoti znotraj 
OPPN. Nove pešpoti naj bodo širine minimalno 1,0 m ter se 
naj varno navezujejo na vse zunanje skupne površine večsta-
novanjskega objekta.

(7) Pri projektiranju in gradnji prometnega omrežja se 
upošteva pogoje upravljalca cestnega omrežja in veljavne stan-
darde, tehnične in ostale predpise s področja gradenj, ureja-
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nja, preglednosti, varnosti, stabilnosti in nosilnosti prometnega 
omrežja.

(8) Pri načrtovanju komunalnih vodov v območju in znotraj 
varovalnega pasu državne ceste ne sme biti ovirana postavitev 
signalizacije in preglednost, trasa voda pa mora biti v podzemni 
izvedbi. V območju državne ceste je predvidena ukinitev trase 
obstoječega elektrovoda (SN KB 20 kV), ki se demontira in 
nadomesti z novim v obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo 
(EKK). Na obstoječe jaške, locirane na pločniku ob regionalni 
cesti, se novogradnja priključuje na trase mešanega voda 
kanalizacije, telekomunikacijskega voda in javno razsvetljavo. 
V sklopu izdelave projektne dokumentacije za mnenja in prido-
bitev gradbenega dovoljenja investitor za projektirano rešitev 
trase vodov GJI v cestnem svetu državne ceste mora investitor 
pridobiti stvarno pravico s strani upravljalca državne ceste.

(9) Posege v varovalnem pasu državne ceste, ki znaša 
15,0 m od roba cestnega sveta na vsako stran, in občinske 
javne ceste s 5,0 m varovalnim pasom na vsako stran cestnega 
sveta, je potrebno izvajati v skladu z Zakonom o javnih cestah. 
Zaradi načrtovanih posegov na tangiranem območju ne sme 
biti negativnih vplivov na območju državne ceste in promet. Ne 
smejo biti ogroženi varnost prometa ter stabilnost in nosilnost 
cestnega telesa državne ceste, ne sme biti moteno redno vzdr-
ževanje ceste, postavljanje prometne signalizacije in ne sme 
biti ovirana bodoča ureditev ceste.

(10) Pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo v varo-
valnem pasu državne regionalne ceste oziroma občinske javne 
ceste ter za izvajanje del na območju regionalne oziroma občin-
ske ceste je potrebno vložiti projektno dokumentacijo v pregled 
in si pridobiti pozitivno mnenje od upravljalcev posameznega 
cestnega omrežja (v območju regionalne ceste od Direkcije RS 
za infrastrukturo in v območju javne poti od Občine Sevnica). 
V primeru izvedbe desetih parkirnih mest za novogradnjo in 
obstoječ blok Planinska cesta 29 (varianta A), je potrebno 
izvesti preureditev obstoječega cestnega priključka na javno 
pot št. 594921. Priključek se načrtuje v projektni dokumentaciji 
za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), in sicer z upošte-
vanjem izdanih projektnih pogojev in ostalih določil upravljalca 
javne poti (Občina Sevnica).

(11) Upravljavec državnih cest ne bo zagotavljal dodatnih 
ukrepov varstva pred hrupom za načrtovano območje, kakor 
tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma 
bodo posledica obratovanja ceste. Izvedba pasivnih protihru-
pnih ukrepov je obveznost investitorja OPPN, z dogovorom in 
soglasjem upravljalca državne ceste se lahko na stroške inve-
stitorja izvedejo tudi aktivni ukrepi, kot so protihrupne ograje, 
omejitve hitrosti na cesti, preplastitev asfalta z manj hrupno 
obrabno plastjo vozišča ipd. Pasivna zaščita se naj zagotovi 
z ukrepi za zvočno zaščito na stavbah, kot so vgradnja proti-
hrupnega stavbnega pohištva in kakovostna zvočna izolacija 
ovoja stavbe. Ustrezne rešitve morajo zagotavljati ustrezno 
protihrupno zaščito na podlagi predvidene obremenitve držav-
ne ceste v predpisani 20-letni planski dobi in se utemeljijo v 
projektni dokumentaciji.

15. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Na obravnavanem območju je možna priključitev več-
stanovanjskega objekta na javno vodovodno omrežje, pod 
pogoji upravljavca vodovoda (Komunala d.o.o. Sevnica). Ob-
stoječa trasa vodovodnega omrežja z dvema jaškoma poteka 
vzdolž jugozahodnega do vzhodnega dela območja.

(2) Za oskrbo s požarno in pitno vodo se v soglasju z 
upravljavcem po potrebi predvidi dograditev obstoječega vo-
dovodnega omrežja za potrebe nadaljnje gradnje. Priključitev 
objekta na javno omrežje vodovoda se uskladi z upravljavcem 
vodovoda. Prioritetno se objekt priključi na obstoječ jašek vo-
dovodnega omrežja, ki je lociran na vzhodnem robu prostorske 
ureditve.

(3) Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva pred-
pise o oskrbi s pitno vodo ter tehnične predpise o javnem vodo-

vodu. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba obstoječe 
komunalne infrastrukture, ki se jo po potrebi ustrezno zaščiti 
oziroma prestavi v soglasju z upravljavcem.

16. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Obstoječe javno kanalizacijsko omrežje je izvedeno 
kot mešan sistem kanalizacije v vodotesni izvedbi, ki poteka v 
cestnem svetu regionalne ceste, natančneje na območju ob-
stoječega pločnika med regionalno cesto in območjem OPPN. 
Priključevanje meteorne in fekalne kanalizacije od predvide-
nega večstanovanjskega objekta na obstoječ mešan sistem 
kanalizacije se izvede pod pogoji upravljalca javne službe 
(Komunala d.o.o. Sevnica).

(2) Odvod odpadnih fekalnih vod iz območja urejanja 
z večstanovanjskim objektom se naveže na obstoječ sistem 
mešanega javnega kanalizacijskega omrežja.

(3) Padavinske vode se iz obravnavanega območja odva-
jajo preko elementov meteorne kanalizacije (peskolovi, interne 
meteorne cevi, lahko tudi preko zbiralnika deževnice) v obsto-
ječ sistem mešane javne kanalizacije. Padavinske odpadne 
vode iz vodotesno utrjenih manipulativnih površin se odvajajo 
preko rešetk ali talnih požiralnikov, ustreznih lovilcev olj in sis-
tema odvodih meteornih cevi do obstoječega sistema mešane 
javne kanalizacije.

(4) Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva ve-
ljavne tehnične predpise in standarde o javni kanalizaciji ter 
predpise, ki urejajo čiščenje in odvajanje odpadne komunalne 
in odpadne padavinske vode v vode in javno kanalizacijo.

17. člen
(električno omrežje)

(1) Obstoječe elektroenergetsko omrežje se zaradi novo-
gradnje večstanovanjskega objekta dogradi, skladno s potre-
bami novega večstanovanjskega objekta ter ob upoštevanju 
pogojev upravljavca omrežja. Predvidena je gradnja novega 
NN izvoda iz transformatorske postaje TP Taborniški dom do 
novega objekta.

(2) Vzhodno in severovzhodno od območja OPPN pote-
ka obstoječ SN KB 20 kV TP Šmarje 4 – TP Taborniški dom. 
S predvideno gradnjo objekta se ne posega v varovalni pas 
obstoječih SN kablovodov, gradnja parkirnih mest se nahaja 
na območju trase NN KB 0,4 kV in SN KB 20 kV. V ta namen 
se oba NN kablovoda na območju OPPN mehansko zaščitita.

(3) Po projektu IDP »Ureditev električnih vodov na obmo-
čju OPPN Sončni Gaj, EUP SE128 in EUP SE46, št. 201/21, 
feb. 2021, je predvideno da se obstoječ KB 20 kV TP Šmarje 4 
– TP Taborniški dom, ki poteka ob vzhodnem območju OPPN, 
nadomesti z novim »KB 20 kV TP Šmarje 4 – TP Taborniški 
dom« v obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo (EKK). V tem 
primeru se nov SN KB 20 kV ne smatra kot omejitveni faktor 
predvidene gradnje večstanovanjskega objekta na območju 
OPPN. V kolikor do zamenjave omenjenega kablovoda ne pri-
de v času novogradnje večstanovanjskega objekta, je potrebno 
obstoječ SN KB 20 kV na delu križanja (zelenica in parkirišče 
na vzhodni strani območja) ustrezno mehansko zaščititi, ozi-
roma z investitorji Sončnega gaja in upravljalcem el. vodov 
skleniti dogovor o financiranju prestavitve oziroma zamenjave 
obstoječega z novim kablovodom 20 kV.

(4) Predviden nadomestni SN kabel se po celotni trasi 
uvleče v obstoječo EKK, ki poteka med obema transformator-
skima postajama TP Taborniški dom in TP Šmarje 4. Za potrebe 
novega večstanovanjskega objekta se v obstoječo EKK predvidi 
nov NN KB 0,4 kV, ki poteka ob trasi omenjenega SN kablovoda. 
Izvod se izvede s kablom tipa NAY2Y-J 4 x 150 mm2. Nova EKK 
se izvede od obstoječega jaška EKJ2 do novega objekta, in sicer 
s cevmi ter jaški standardnih dimenzij. Na vseh povoznih površi-
nah se EKK dodatno mehansko zaščiti z obbetoniranimi cevmi 
skladno s tehničnimi predpisi, normativi in standardi. Pri delih 
v bližini elektroenergetskih vodov in naprav se naj upoštevajo 
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veljavni varnostni in tehnični predpisi in omejitve v varovalnih 
pasovih elektroenergetskih omrežij.

(5) Pri nadaljnjem načrtovanju je za priključitev objekta 
na električno distribucijsko omrežje potrebno izdelati projektno 
dokumentacijo DNZO (DGD) in PZI za izgradnjo NN el. en. 
podzemnega primarnega voda za priključitev novega objekta 
na distribucijsko omrežje ter za ustrezno ureditev obstoječih 
SN in NN podzemnih vodov na tem območju in si zanj pridobiti 
gradbeno dovoljenje. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja 
za večstanovanjski objekt mora investitor pridobiti soglasje za 
priključitev in mnenje k projektni dokumentaciji DGD od uprav-
ljavca elektro omrežja za priključek na elektro omrežje.

18. člen
(razsvetljava javnih površin)

(1) Obstoječe omrežje razsvetljave javnih površin se za-
radi predvidene novogradnje in zunanjih ureditev s prometnimi 
površinami ustrezno dogradi z novo razsvetljavo s svetilkami.

(2) Medsebojna oddaljenost drogov in izbor svetilk se 
določi skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega one-
snaževanja okolja.

(3) Predvidena celotna električna moč svetilk ne bo pre-
segla 10 kW, zato upravljavcu razsvetljave ni potrebno izdelati 
načrta razsvetljave in ga poslati Ministrstvu za okolje in prostor, 
Sektor za okolje in podnebne spremembe.

19. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Območje prostorske ureditve ne posega v traso ob-
stoječega plinovoda v upravljanju javnega podjetja Komuna-
la d.o.o. Sevnica. Nov večstanovanjski objekt se lahko priključi 
na plinovodno omrežje, možno pa je tudi ogrevanje objekta z 
alternativnimi viri energije.

(2) Za ogrevanje večstanovanjskega objekta se lahko 
predvidi izgradnja plinovodnega priključka na obstoječo traso 
plinovoda tipa PE 100 SDR 11. Mesto priključitve na plinovodno 
omrežje je na severni fasadi sosednjega večstanovanjskega 
objekta, ki je lociran na parceli št. 72/5 in 72/6, obe k.o. Šmarje.

(3) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za nov objekt 
si mora investitor pridobiti projektne pogoje in mnenje k projek-
tni dokumentaciji od upravljavca plinovodnega omrežja za pri-
ključek na plinovodno omrežje. Pri projektiranju in izvajanju del 
je potrebno upoštevati tehnične predpise za delo na plinovodih.

20. člen
(raba energije)

(1) Ogrevanje večstanovanjskega objekta je možno na 
plin ali z izkoriščanjem obnovljivih virov energije (geotermalne, 
vetrne, solarne energije in sistemi ogrevanja na biomaso).

(2) Energijska učinkovitost v stavbah se zagotavlja v 
skladu z Zakonom o učinkoviti rabi energije in Pravilnikom o 
učinkoviti rabi energije v stavbah. Zagotovljena naj bo tudi raba 
obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi, kot so 
ogrevanje, prezračevanje, hlajenje in zagotavljanje tople vode.

21. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)

(1) Za potrebe oskrbe območja urejanja se dogradi ob-
stoječe omrežje elektronskih komunikacij, na mestih tangenc 
pa zagotovi ustrezno zaščito oziroma prestavitev v novo kabel-
sko kanalizacijo. Točke priključitve oziroma navezav na javno 
omrežje elektronskih komunikacij določi upravljavec javnega 
komunikacijskega omrežja, praviloma na najbližje obstoječe 
jaške posameznega telekomunikacijskega omrežja.

(2) KKS vod: Na lokaciji predvidenega objekta poteka 
obstoječ podzemni KKS vod, ki je v upravljanju KKS Sevnica. 
Predvidena je prestavitev dela trase na območju gradnje objek-
ta, točen potek trase se uskladi z upravljalcem omrežja. Nov 
del trase KKS omrežja se gradi iz cevne kabelske kanalizacije 

ustreznih kapacitet in v zaščitni PVC cevi. Priključek od trase 
do fasade objekta, kjer bo priključna omarica, se predvidoma 
izvede v zaščitni cevi PVC Ø50 mm.

(3) TK vod: Ob južnem in vzhodnem delu območja ureja-
nja, znotraj območja pločnika ob regionalni cesti, poteka teleko-
munikacijsko omrežje, katerega upravljalec je Telekom Sloveni-
je d.d.. Mesto predvidene priključitve na obstoječe TK omrežje 
se predvidi ob južnem vogalu območja OPPN, kjer se na 
parceli št. 870/4 k.o. Šmarje nahaja TK kabelski jašek (KJ23). 
Nov priključek bo praviloma potekal od jaška KJ23 do fasade 
objekta, kjer se predvidi vgradna TK omarica. Za traso novega 
telekomunikacijskega voda se predvidi kabelska kanalizacija 
s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm do pomožnega 
kabelskega jaška pod TK omarico na objektu.

(4) TK OŠO vod (optika): Ob severnem in vzhodnem robu 
območja ureditve poteka obstoječ telekomunikacijski optični 
podzemni vod (TK OŠO), ki je v upravljanju GVO d.o.o.. Gra-
dnja novega objekta je izven varovalnega pasu optike. Točka 
predvidene priključitve na obstoječe širokopasovno optično 
omrežje je na območju OPPN, predvidoma severno od objek-
ta, kjer se umesti tudi nov kabelski jašek optičnega omrežja 
BC Ø100 cm. Priključek do jaška bo predvidoma iz PEHD cevi 
2x Ø50 mm od točke priključitve do novega kabelskega jaška, 
od tu pa se do objekta predvidi mikrocev, v katero se bodo nato 
upihnili optični kabli.

(5) Omrežje in predvideni priključki komunikacijske in-
frastrukture (TK, TK OŠO in KKS omrežje) se gradi iz cevne 
kabelske kanalizacije ustreznih kapacitet. Pri potekih tras na 
območju povoznih in tlakovanih površin se cevi dodatno zaščiti 
s PVC zaščitnimi cevmi. Pri križanju z ostalimi obstoječimi in 
novimi infrastrukturnimi vodi se zagotovi ustrezen kot križanja 
ter upošteva najmanjši odmik v horizontalni in vertikalni smeri.

22. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Na območju OPPN se zagotovi zbirno mesto za od-
padke, kjer se znotraj urejenega in po potrebi ograjenega pro-
stora postavijo zabojniki ter odjemno mesto, ki je namenjeno 
prevzemu odpadkov s strani izvajalca javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki na območju Občine Sevnica. Odjemna 
mesta morajo povzročiteljem omogočati neovirano odlaganje 
odpadkov, tudi za ločeno zbiranje (ekološki otok), hkrati pa 
morajo biti dostopna posebnim vozilom za odvoz odpadkov na 
komunalno deponijo. Pri tem je odjemno mesto lahko tudi zbir-
no mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz 
odpadkov. Stojna površina za zabojnike se uredi (npr. asfaltira 
ali tlakuje) ter praviloma ogradi z enostavno oblikovano ograjo, 
po potrebi pa nadkrije z nadstreškom.

(2) Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni odla-
gati odpadke v za to namenjene posode, katerih tip, barvo, 
prostornino in število določi izvajalec javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki. Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih 
odpadkov se zagotovi v skladu z veljavnim občinskim odlokom 
o ravnanju z odpadki.

(3) Pri projektiranju, med gradnjo in v času obratovanja 
objekta se upošteva veljavne predpise s področja ravnanja z 
odpadki na splošno in s področja ravnanja z odpadki, ki nasta-
nejo pri gradbenih delih.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

23. člen
Na območju urejanja ter v območju vplivov novih pose-

gov ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične 
kulturne dediščine. Prav tako obravnavano območje leži izven 
registriranih arheoloških ostalin. Kljub temu pa ob vseh posegih 
v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni 
režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega 
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vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje 
nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pri-
stojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki 
situacijo dokumentira v skladu z določbami arheološke stroke.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA  
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

24. člen
(splošni pogoji)

Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju 
objekta in izvajanju dejavnosti na območju urejanja ne smejo 
biti povzročene čezmerne obremenitve okolja oziroma prese-
žene dovoljene mejne vrednosti emisij v okolje. Upoštevajo naj 
se veljavni predpisi s področja varstva okolja, naravnih virov in 
ohranjanja narave.

25. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Pri projektiranju, v času gradnje in obratovanju objek-
ta emisije hrupa ne smejo presegati dovoljenih mejnih ravni 
hrupa, ki so določene za posamezne površine podrobnejše 
namenske rabe prostora v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju.

(2) Glede na namensko rabo prostora se obravnavano 
območje skladno s 4. členom Uredbe uvršča v območje s 
III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim posegom se 
ne sme preseči mejnih vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn za 
II. stopnjo varstva pred hrupom.

(3) Na mestih, kjer se gradbišče približa obstoječim stav-
bam, se izvajanje hrupnih operacij, kot so lokacije gradbiščnih 
platojev in transportne poti, omeji na najmanjšo možno mero. V 
primeru ugotovitve preseganja emisij hrupa se izvedejo ustre-
zni ukrepi varstva pred hrupom.

(4) Pri gradnji večstanovanjske stavbe se uporabijo ustre-
zni zvočno izolativni materiali za zmanjšanje eventualnih hru-
pnih vplivov na bivalne prostore. Inštalacijske oziroma strojne 
naprave (npr. za hlajenje, ogrevanje, prezračevanje), ki povzro-
čajo hrup, se namesti tako, da so vplivi na bivalno okolje čim 
manj moteči in se ne povzroča dodatnih obremenitev s hrupom.

26. člen
(varstvo zraka)

(1) Nov poseg v okolje (novogradnja objekta in naprave 
za ogrevanje) ne sme povzročiti povečanja onesnaženosti 
zraka. Obremenitev zunanjega zraka mora slediti standardom 
kakovosti zunanjega zraka in ne sme presegati mejnih vre-
dnosti glede kakovosti zunanjega zraka, navedenih v Uredbi 
o kakovosti zunanjega zraka in Uredbi o emisiji snovi v zrak iz 
malih kurilnih naprav.

(2) Pri načrtovanju ogrevanja večstanovanjske stavbe 
imajo prednost energetski viri, ki so že v obstoječem okolju 
in na katere se je možno priključiti (zemeljski plin) oziroma 
alternativni sistemi za oskrbo stavb z energijo (decentralizirani 
sistemi na podlagi obnovljivih virov energije, soproizvodnja 
toplote, soproizvodnja hladu in električne energije, daljinsko ali 
skupinsko ogrevanje ali hlajenje, toplotne črpalke).

(3) V času gradnje mora izvajalec gradbenih del zagotoviti 
ukrepe za varstvo zraka. Zavezanec za izvajanje ukrepov v 
času gradnje mora zagotoviti, da na območjih v okolici grad-
bišča ne bodo presežene mejne vrednosti prašnih usedlin v 
zraku.

27. člen
(varstvo voda)

(1) Odvodnjavanje odpadnih komunalnih voda in odpa-
dnih padavinskih voda se na območju urejanja ustrezno uredi, 
in sicer v ločenem in vodotesno grajenem sistemu. Pri pro-

jektiranju in izvedbi projekta se upošteva veljavne tehnične 
predpise in standarde o javni kanalizaciji ter predpise, ki urejajo 
čiščenje in odvajanje odpadne komunalne in odpadne padavin-
ske vode v vode in javno kanalizacijo.

(2) Odpadne komunalne vode se vodijo v obstoječ sistem 
mešane kanalizacije, ki poteka v cestnem svetu regionalne 
ceste.

(3) Padavinske vode se iz obravnavanega območja odva-
jajo preko elementov meteorne kanalizacije (peskolovi, interne 
meteorne cevi, lahko tudi preko zbiralnika deževnice) v obsto-
ječ sistem mešane javne kanalizacije. Padavinske odpadne 
vode iz utrjenih prometnih površin se odvajajo preko rešetk 
ali talnih požiralnikov, ustreznih lovilcev olj in sistema odvodih 
meteornih cevi do obstoječega sistema mešane javne kanali-
zacije. Čiste padavinske vode s streh se lahko pred iztokom 
v kanalizacijski sistem zbere in uporabi za sanitarno vodo, za 
zalivanje ipd.. Za odvodnjavanje padavinskih voda iz prometnih 
površin se lahko zgradi drenažni sistem z navezavo na mešan 
sistem javnega kanalizacijskega omrežja.

(4) Območje urejanja ne leži znotraj varovanih območij 
s področja voda (vodovarstveno, erozijsko ali poplavno ob-
močje). Za vse posege v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno 
vplivali na vodni režim ali stanje voda, se v postopku pridobitve 
gradbenega dovoljenja pridobi mnenje k projektni dokumentaci-
ji DGD, ki ga izda Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor 
območja spodnje Save.

28. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

Pri načrtovanju, postavitvi in obratovanju objekta ali na-
prave, ki je vir elektromagnetnega sevanja, se ne sme povzro-
čiti čezmerne obremenitve, pri čemer se upošteva predpise, ki 
se nanašajo na elektromagnetno sevanje.

29. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Osvetljenost območja urejanja se načrtuje skladno z 
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Osvetlitev objekta, parkirnih in drugih zunanjih površin 
ne sme negativno vplivati na udeležence v cestnem prometu. 
Medsebojna oddaljenost drogov in izbor svetilk bodo enotnega 
izgleda, pri razporeditvi svetilk in določanju jakosti osvetlitve se 
upošteva Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaže-
vanja okolja.

30. člen
(osončenje fasad in odprtih površin)

Oblikovanje predvidene stavba ter organizacija notranjih 
prostorov se načrtuje na način, da je v največji možni meri 
zagotovljena dobra osončenost oziroma naravna osvetlitev 
prostorov. Pri določitvi minimalno potrebnega časa osončenja 
bivalnih prostorov se uporabi nacionalni normativ najmanj-
še dopustne insolacije bivalnega prostora, in sicer: 1 ura ob 
zimskem solsticiju, 3 ure ob ekvinokcijih in 5 ur ob letnem (za 
kompenzacijo napake zaradi neravnega horizonta zadošča, 
da se računsko upošteva kot 10° nad horizontom za začetek 
in konec sončnega obsevanja).

31. člen
(varstvo plodne zemlje in tal)

(1) Zemeljska in gradbena dela naj se izvajajo gospodar-
no, in sicer tako, da bodo čim manj prizadete okoliške obsto-
ječe površine, da se omeji obseg poškodb tal na minimalno 
možno mero, ter da se prepreči onesnaženje z gorivom, mo-
tornimi olji in drugimi škodljivimi snovmi oziroma njihovo izlitje 
na prosto ali v zemljo.

(2) Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi ob-
močja oziroma sanaciji gradbišča ali se jo odpelje na ustrezno 
deponijo.
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32. člen
(ohranjanje narave)

Območje urejanja se ne nahaja znotraj varovanih ob-
močjih s področja narave (ožja in širša zavarovana območja, 
naravne vrednote, ekološko pomembna območja, območje 
Natura 2000), ki jih določa Zakon o ohranjanju narave.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

33. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Na območju urejanja zaklonišč osnovne zaščite za 
zaščito prebivalstva, materialnih in drugih dobrin pred vojnimi 
delovanji in posledicami naravnih in drugih nesreč glede na 
določbe Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč ni potrebno 
graditi.

(2) Za zagotavljanje varnosti pred naravnimi in drugimi 
nesrečami se upošteva Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter ostale predpise, ki urejajo varstvo pred 
požarom, potresi, poplavami, plazovi, vremenskimi pojavi in 
ekološkimi nesrečami.

(3) Območje urejanja se ne uvršča med poplavna, plazlji-
va, erozijska območja ali območje opredeljeno kot ogroženo z 
visoko podtalnico.

(4) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja 
nevarnih snovi, se predvidi tehnične rešitve in način gradnje, ki 
bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.

(5) Potrebna je izdelava geološko-geomehanskega poro-
čila v fazi projektiranja, po potrebi se izdela dodatne geološke 
in hidrološke raziskave glede morebitne erozivnosti, plazovito-
sti ali poplavnosti ter na podlagi tega predvidi ustrezne tehnične 
rešitve novogradnje.

34. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Za zagotavljanje požarne varnosti se upošteva veljav-
ne tehnične smernice, pravilnike in ostale predpise s področja 
požarne varnosti. Objekti morajo biti projektirani, grajeni in 
vzdrževani tako, da njihova nosilna konstrukcija ob požaru 
ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, ki je določeno 
za posamezno skupino objektov.

(2) Odmiki med objekti oziroma požarna ločitev objektov 
mora ustrezati požarnovarstvenim predpisom, s čimer bodo za-
gotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Če se 
med novimi in obstoječimi objekti ne morejo zagotoviti ustrezni 
odmiki, se predvidi protipožarna zaščita s protipožarnimi zidovi 
ali uporaba požarno-varnih materialov. Za omejitev širjenja po-
žara po objektu morajo biti vgrajeni ustrezni gradbeni materiali.

(3) Ob požaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen 
umik ljudi, živali in premoženja oziroma zadostno število eva-
kuacijskih poti in izhodov na varno. Na območju urejanja se 
zagotovi ustrezne prometne in delovne površine za intervencij-
ska vozila v primeru požara ter hidrantno omrežje, ki se uredi 
skupaj z vodovodnim omrežjem in mora zagotavljati zadosten 
vir za oskrbo z vodo za gašenje požara.

35. člen
(varstvo pred potresom)

(1) Načrtovan objekt in ureditve se na podlagi karte Po-
tresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal uvršča v 
VIII. stopnjo evropske makroseizmične lestvice (EMS) s po-
speškom tal 0,150–0,175 g, kar se upošteva v projektni doku-
mentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju potresnood-
pornih konstrukcij objekta se upoštevajo določbe slovenskega 
standarda Evrokod 8 (SIST EN 1998), Pravilnika o mehanski 

odpornosti in stabilnosti objektov in podatki iz geološko-geome-
hanskega poročila, ki se izdela v fazi projektne dokumentacije.

IX. NAČRT PARCELACIJE

36. člen
(parcelacija)

Parcelacija oziroma določitev gradbene parcele v OPPN 
obsega le eno parcelo, ki se zaradi načrtovane ureditve ne 
spreminja.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

37. člen
Gradnja objekta in potrebne komunalne infrastrukture se 

lahko izvaja sočasno. Predvidena gospodarska javna infra-
struktura, potrebna za funkcioniranje objekta, mora biti zgra-
jena ter predana v last in upravljanje Občine Sevnica oziroma 
pristojnim upravljavcem pred priključitvijo večstanovanjske 
stavbe oziroma do pridobitve uporabnega dovoljenja.

XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV

38. člen
(odstopanja)

(1) Znotraj območja urejanja so dopustna naslednja od-
stopanja:

– lega objekta: načrtovan objekt se lahko gradi z večjim 
odmikom od obstoječega bloka, kot je določeno v grafičnih 
podlogah, vendar se ob tem upoštevajo varovalni pasovi pred-
videne komunalne ureditve območja urejanja;

– tlorisni gabarit: zaradi omejitev pri umestitvi objekta v 
okolico z obstoječim blokom se predvidi odstopanje tlorisnih 
dimenzij, določenih s tem OPPN, za ± 10 %;

– kota tal pritličja: objekti se prilagajajo koti zunanjih uredi-
tev (pohodne, prometne, zelene površine), kote manipulativnih 
površin se prilagajajo vozišču regionalne ceste. Kota pritličja 
je predvidena na relativni višinski koti + 184,90 m n.v. in je 
podana z odstopanjem ± 30 cm, natančno se določi v projektni 
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja;

– izboljšanje funkcionalnih površin območja ali ugotovlje-
ne naravne omejitve:

– odstopanja od določitve dovozov na gradbeno parcelo;
– zasnova parkirnih mest na severnem robu območja 

OPPN, ki meji na obstoječe parkirne površine ob bloku Pla-
ninska št. 29;

– gradnja gospodarske javne infrastrukture: odstopanje 
od pogojev za gradnjo GJI, določenih v tem OPPN, je mogoče 
v primeru, da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali 
med gradnjo pojavijo utemeljeni razlogi glede lastništva ze-
mljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-ge-
omehanske, prostorske in ekonomske rešitve ali zaradi drugih 
utemeljenih razlogov.

(2) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi 
in veljavnimi predpisi. Z njimi morajo soglašati in biti seznanjeni 
pristojni upravljavci in nosilci urejanja prostora, v katerih delov-
no področje spadajo odstopanja.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

39. člen
(dodatne obveznosti)

(1) O pogojih financiranja novih oziroma rekonstruiranih 
priključkov se investitor in posamezni upravljavci dogovorijo v 
medsebojnih pogodbah.
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(2) Investitor oziroma izvajalec del mora v času gradnje 
pristojnim službam s področja GJI in grajenega javnega dobra 
omogočiti spremljanje stanja na terenu in opravljanje strokov-
nega nadzora v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del. 
Pred pričetkom gradnje je potrebno pravočasno obvestiti pri-
stojne oziroma tangirane upravljavce objektov, naprav in vodov 
gospodarske javne infrastrukture.

(3) Pri izvedbi novih ali rekonstrukciji infrastrukturnih vo-
dov ali naprav se zagotovi ustrezno zaščito objektov in infra-
strukturnih vodov ter naprav med gradnjo. V primeru poškodb 
vodov ali naprav med gradnjo pa se le-ta obnovi oziroma 
sanira.

(4) Ob morebitnem oviranju prometa se za delne zapore 
pridobi dovoljenje upravljavcev cest oziroma pristojne službe.

40. člen
(organizacija gradbišča)

(1) Gradbišče se praviloma uredi na območju urejanja. 
Pri organizaciji gradbišča se upošteva določila tega OPPN, 
veljavni predpisi s področja ravnanja z gradbenimi odpadki 
in pri izvajanju gradbenih del na gradbišču ter zahteve za 
gradbeno mehanizacijo in organizacijske (varnostne) ukrepe 
na gradbišču.

(2) V času gradnje se gradbišče zavaruje na način, da 
bo preprečeno onesnaževanje voda, plazljivost terena, izlitje 
nevarnih tekočin na prosto ali v zemljo. Po končani gradnji se 
odstrani vse v času gradnje postavljene začasne in pomožne 
objekte ter vse ostanke začasnih deponij.

(3) Prevoz gradbenih strojev in dovoz gradbenega materi-
ala se v največji možni meri izvajata po obstoječem prometnem 
omrežju. Pri posegih na obstoječe prometno omrežje se mora 
zagotoviti varen in neoviran promet.

XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV  
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

41. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN)
(1) Na območju predvidene ureditve, ki je del prostorske 

enote EUP SE46. pin, je v veljavi Odlok o ureditvenem načrtu 
Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Uradni list SRS, št. 48/87 in 
Uradni list RS, št. 1/07). Z izdelavo predvidenega OPPN se za 
navedeno območje razveljavi in nadomesti določbe veljavne-
ga prostorskega akta URN 34 oziroma se navedeno območje 
ureja v skladu s tem OPPN.

(2) Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju ureja-
nja ohranja sedanja raba prostora.

(3) Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN načrto-
vanih prostorskih ureditev ga lahko Občina Sevnica razveljavi. 
Po razveljavitvi OPPN se uporabljajo določbe veljavnega OPN.

XIV. KONČNE DOLOČBE

42. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne in-
špekcijske službe in pooblaščena uradna oseba za posamezna 
področja.

43. člen
(hramba OPPN)

OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu 
Upravne enote Sevnica in na sedežu Občine Sevnica. V prime-
ru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna 
oblika.

44. člen
(začetek veljavnosti)

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 3505-0002/2020
Sevnica, dne 17. marca 2022

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

809. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za ureditev območja Zdravstvenega doma 
Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega 
parkirišča – SE131.pin

Na podlagi 15. in 119. člena in v povezavi s 110. členom 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 
18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 
– UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 
29. redni seji dne 16. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za ureditev območja Zdravstvenega doma 
Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega 

parkirišča – SE131.pin

1. člen
(1) S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ob-

činskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja 
Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega 
parkirišča SE43.pin (Uradni list RS, št. 95/14, 15/15) (v nada-
ljevanju: OPPN).

(2) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob-
činskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev Zdra-
vstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega 
parkirišča – (v nadaljevanju: SD OPPN) je izdelala družba 
Demida arhitektura d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, 
pod št. 13/21.

2. člen
Določbe tega odloka dopolnjujejo:
A) TEKSTUALNI DEL:
1. Opis prostorske ureditve;
2. Usmeritev načrtovane ureditve v prostor;
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe-

vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro;

4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne de-
diščine;

5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave;

6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;

7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
8. Načrt parcelacije;
9. Dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih 

in tehničnih rešitev;
10. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta;
11. Grafične priloge;
12. Seznam prilog;
13. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.
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B) GRAFIČNI DEL:
1. Prikaz namenske rabe iz prostorskega akta  M 1:5000
2. Območje SD OPPN z obstoječim  

parcelnim stanjem M 1:1000
3. Geodetski načrt M 1:750
4. Ureditvena situacija  M 1:500
5. Prikaz prometne, komunalne  

in energetske infrastrukture  M 1:500
6. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter 

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključ-
no z varstvom pred požarom  M 1:500

7. Geodetsko zazidalna situacija  
s prerezom M 1:500

8. Prerezi M 1:250

3. člen
(1) Predmet SD OPPN je del enote urejanja prostora 

SE131 površine cca 4.424,00 m².
(2) SD OPPN se nanaša na zemljišče s parc. št. 493/4, 

493/6, 493/7, 493/5, 1517/6, ter del zemljišča s parc št. 493/20, 
493/40, vse v k.o. 1379 – Sevnica.

4. člen
V 6. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Dopustna je naslednja vrsta objektov glede na namen 

oziroma po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI): 12420 Garažne 
stavbe, 12203 Druge poslovne stavbe (razen konferenčnih in 
kongresnih stavb), 12301 Trgovske stavbe, 12630 Stavbe za 
izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12640 Stavbe 
za zdravstveno oskrbo, 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene 
drugje, 24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni 
drugje.«.

5. člen
Za 6. členom se doda novi 6.a člen, ki se glasi:

»6.a člen
Na območju SD OPPN je po standardni klasifikaciji de-

javnosti dovoljena: G Trgovina, O Dejavnost javne uprave in 
obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti, Q Zdravstvo in 
socialno varstvo, S Druge dejavnosti.«.

6. člen
Za 7. členom se doda novi 7.a člen, ki se glasi:

»7.a člen
Na območju SD OPPN za arhitektonsko in krajinsko obli-

kovanje veljajo naslednja določila:
Zdravstveni dom Sevnica – nadzidava:
– lega objekta: obstoječa,
– horizontalni gabarit: okvirni po geodetski zazidalni situa-

ciji oziroma se tlorisna zasnova prilagaja tehnološkim potrebam 
Centra za krepitev zdravja,

– vertikalni gabarit: višina nadzidanega dela znaša: 
4,20 m (od kote tlaka novih prostorov) oziroma 3,90 m od ob-
stoječe maske telovadnice, višina celotnega objekta: 7,59 m 
od kote tal pritličja, oziroma 8,56 m z vsemi konstrukcijskimi 
elementi na strehi; dovoljene so tolerance do ±10 %,

– konstrukcija: jeklena konstrukcija in lahke montažne 
stene,

– streha: ravna, minimalnega naklona,
– kritina: PVC membranska kritina z naravno zaščito ali 

brez in pločevina,
– fasada: nadzidava se izvede v svetlih oziroma belih 

reflektivnih tonih,
– oblikovanje odprtin: svobodno oblikovane.
Nadstrešnica Zdravstvenega doma Sevnica:
– lega objekta: po geodetsko zazidalni situaciji,
– horizontalni gabarit: po geodetsko zazidalni situaciji, 

tlorisna zasnova je lahko pravokotne, kvadratne ali nepravilne 
oblike,

– vertikalni gabarit: enako kot obstoječe,
– konstrukcija: jeklena montažna konstrukcija,
– streha: ravna minimalnega naklona skrita za masko,
– kritina: PVC membranska kritina, s svetlobnimi kupola-

mi, transparentna z naravnim ali umetnim materialom.
Lekarna Sevnica:
Sklop A:
– lega objekta: obstoječa,
– horizontalni gabarit: okvirni po geodetski zazidalni situ-

aciji, dovoljene so tolerance ±20 %.
– vertikalni gabarit: višina nadzidanega dela znaša: 

7,40 m (od kote tlaka novih prostorov) oziroma 10,80 m od 
kote tlaka kleti do maske ravne strehe; dovoljene so tolerance 
do ±10 %,

– konstrukcija: klasična, obodne stene opečne z AB vez-
mi, medetažne plošče armirano betonske, temelji pasovni ar-
mirano betonski,

– streha: ravna minimalnega naklona,
– kritina: PVC membranska kritina z naravno zaščito ali 

brez, pločevina,
– fasada: prilagojena fasadi obstoječega objekta,
– oblikovanje odprtin: svobodno oblikovane.
Sklop B:
– lega objekta: po geodetsko zazidalni situaciji,
– horizontalni gabarit: okvirni po geodetski zazidalni situ-

aciji, dovoljene so tolerance ±20 %,
– vertikalni gabarit: do 3,00 m,
– konstrukcija: montažna jekleno konzolno vpeta nad-

strešnica,
– streha: enokapnica naklona do 10° ali ravna minimal-

nega naklona,
– kritina: transparentna z naravnim ali umetnim materi-

alom.
Sklop C:
– lega objekta: po geodetsko zazidalni situaciji,
– horizontalni gabarit: okvirni po geodetski zazidalni situ-

aciji, dovoljene so tolerance ±20 %,
– vertikalni gabarit: 7,40 m (od kote tlaka pritličja do ma-

ske ravne strehe; dovoljene so tolerance do ±10 %,
– konstrukcija: klasična, obodne stene opečne z AB vez-

mi, medetažne plošče armirano betonske, temelji pasovni ar-
mirano betonski,

– streha: ravna minimalnega naklona,
– kritina: PVC membranska krotina z naravno zaščito ali 

brez, pločevina,
– fasada: prilagojena fasadi obstoječega objekta,
– oblikovanje odprtin: svobodno oblikovane.«.

7. člen
26. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Varstvo pred požarom:
V primeru eventualnega požara je vir gašenja hidrantno 

omrežje. Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je po-
trebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki 
urejajo varstvo pred požarom, zato je treba zagotoviti:

– potrebne odmike od meje parcele in med objekti ter 
potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja 
požara na sosednje objekte,

– manipulacijske poti oziroma površine za intervencijska 
vozila in

– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Varstvo pred erozijo in plazovi:
Območje OPPN ni v erozijskem območju.
Kot ukrep varstva pred škodljivim delovanjem visoke 

podtalnice, se v nadaljnjih fazah projektiranja, skladno s tem 
odlokom, pridobi mnenje geologa in v skladu z njim prilagodi 
način gradnje.

Za projektiranje manj zahtevnih in zahtevnih objektov se 
izdela geomehansko poročilo, ki natančneje določa vrsto te-
meljenja ter način odvodnjavanja padavinskih voda iz območja 
urejanja.
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Vsi posegi v območju urejanja morajo biti dimenzionirani, 
projektirani in izvedeni skladno z geomehanskim poročilom.

V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in 
drenažne vode nekontrolirano po terenu.

Obravnavana prostorska ureditev se nahaja v VIII. stopnji 
evropske makroseizmične lestvice (EMS) potresne intenzitete 
s pospeškom tal 0,175 g. Pri načrtovanju nove zazidave in z 
njo povezanih ureditev je treba upoštevati projektni pospešek 
tal 0,175 v skladu za Eurocodom 8.«.

8. člen
28. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Arhitektonske ovire:
Upoštevati je potrebno Pravilnik o univerzalni graditvi in 

uporabi objektov.«.

9. člen
V 33. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo določila za 

dozidavo lekarne, ki so navedena v 7. členu OPPN.«

10. člen
SD OPPN je na vpogled na Občini Sevnica in na Upravni 

enoti Sevnica.

11. člen
Nadzor nad izvajanjem SD OPPN izvajajo pristojne in-

špekcijske službe.

12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-0007/2020
Sevnica, dne 17. marca 2022

Župan 
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

810. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 18. člena Statuta Občine 
Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je 
Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 16. 3. 2022 
sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nasle-

dnje nepremičnine:
– parc. št. 2550/12 in 2550/13, obe k.o. 1392 Hubajnica
– parc. št. 1598/6, k.o. 1386 Kal
– parc. št. 1955/12, 1955/16, 1955/17, 1955/5, vse 

k.o. 1396 Krsinji Vrh
– parc. št. 1480/2, k.o. 1362 Okroglice
– parc. št. 2673/17, k.o. 1393 Studenec
– parc. št. 1631/4 in 1631/7, obe k.o. 1373 Žigrski Vrh.

2. člen
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prene-

hajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska 

pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, 
matična št. 5883008000.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 7113-0008/2022
Sevnica, dne 17. marca 2022

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

811. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 245. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 
– odl. US) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, 
št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sev-
nica na 29. redni seji dne 16. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se na nepremičninah s:
– parc. št. 247/5, 247/6, 248/9, 248/12, 274/14, 274/19, 

274/28, 276/11, 276/12, 294/21, 297/119, 300/8, 300/22, 
1024/32, 409/7, 411/7, vse k.o. 1381 Boštanj

– parc. št. 901/20, 2311/5, 462/2, 2315/13, 188/2, vse 
k.o. 1390 Vrh

– parc. št. 1460/2, k.o. 1382 Kompolje,
last Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična 
številka: 5883008000,
vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 7113-0035/2021
Sevnica, dne 17. marca 2022

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

ŠKOFLJICA

812. Odlok o subvencioniranju nakupa in vgradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav na območju 
Občine Škofljica

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ura-
dni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21), Uredbe o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno ka-
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nalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), Pravilnika 
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda 
(Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15), Operativnega programa 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, Uredbi o okoljski dajatvi 
za onesnaževanje zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list 
RS, št. 80/12 in 98/15) in 18. člena Statuta Občine Škofljica 
(Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 
15. seji dne 10. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju  
Občine Škofljica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(splošno)

(1) S tem odlokom se določajo namen, upravičenci, pogoji 
in postopek za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za 
nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nada-
ljevanju: MKČN) za stanovanjske objekte na območju Občine 
Škofljica.

(2) Namen subvencioniranja nakupa in vgradnje MKČN 
je občanom pomagati, da zagotovijo čiščenje odpadnih voda 
iz stanovanjskih objektov skladno z določili veljavnih predpisov.

(3) Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subven-
cioniranja stroška nakupa in vgradnje MKČN.

(4) Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota 
za obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaževanju, 
katerega povzroči en prebivalec na dan.

(5) MKČN, ki je predmet subvencioniranja skladno s tem 
odlokom, ni del javne infrastrukture.

2. člen
(upravičenci)

(1) Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po 
tem odloku (v nadaljevanju: upravičenci) so fizične osebe s 
stalnim prebivališčem na območju Občine Škofljica, ki so la-
stniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb.

(2) V primeru izgradnje skupne MKČN za več enosta-
novanjskih objektov ali za enega ali več večstanovanjskih 
objektov, je upravičenec in vlagatelj vloge tisti investitor, na 
čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji med-
sebojna razmerja uredijo s pogodbo. Do subvencioniranja niso 
upravičene pravne osebe.

(3) Subvencionira se izgradnja MKČN za objekte na ob-
močjih izven meja aglomeracij, skladno z Operativnim pro-
gramom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 
Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS, uporabnikom, 
ki v skladu s predpisi niso obvezani k priključitvi na javno ka-
nalizacijo. Prav tako so do sredstev upravičene fizične osebe, 
ki so lastniki obstoječih stanovanjskih ali večstanovanjskih 
stavb znotraj območij aglomeracij, vendar mora biti na podlagi 
soglasja izvajalca javne službe občine razvidno, da objekt na 
kanalizacijo ne bo priklopljen. Pogoji in omejitve glede upravi-
čencev so podrobneje opisani v 11. členu tega odloka.

(4) Vsak upravičenec lahko kandidira za proračunska 
sredstva za en objekt le enkrat.

II. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV

3. člen
(splošno)

(1) Sredstva za subvencioniranje nakupa in vgradnje 
MKČN na območju Občine Škofljica se zagotavljajo iz občin-
skega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi Ob-

činski svet Občine Škofljica z odlokom o proračunu. Na podlagi 
v proračunu določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki 
podrobneje določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev.

(2) V primeru, da se MKČN subvencionira tudi iz dru-
gih virov javnih sredstev, skupna vrednost subvencioniranja iz 
vseh virov ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stro-
škov investicije. V primeru, da bi izračunana skupna vrednost 
subvencioniranja, skupaj s subvencioniranjem po tem odloku, 
presegala 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se 
subvencioniranje občine ustrezno zniža.

4. člen
(javni razpis, razpisna dokumentacija)

(1) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Škoflji-
ca. V javnem razpisu se določi:

1. naziv in sedež občine,
2. pravna podlaga za izvedbo razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu in zahte-

vane priloge,
5. višino sredstev, ki so na razpolago v posameznem 

proračunskem letu,
6. rok in naslov za vložitev vlog,
7. datum odpiranja vlog,
8. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu,
9. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo 

dodatne informacije in razpisno dokumentacijo.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse podatke, 

ki so potrebni, da prijavitelj izdela popolno vlogo za dodelitev 
sredstev ter vse pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da 
se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev. Obvezni sestavni deli 
razpisne dokumentacije so:

– navedba predmeta javnega razpisa,
– okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 

javnega razpisa,
– vzorec pogodbe,
– opredelitev, kdaj se šteje, da je vloga na razpis formalno 

popolna,
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj 

predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev,
– navedba o tem, kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo 

odloča o pritožbi zoper odločbo,
– obrazci, ki so obvezna priloga k vlogi na javni razpis.

5. člen
(vloga)

(1) Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo 
vložijo pri organu, določenem v javnem razpisu.

(2) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse pravilno 
izpolnjene obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna 
dokumentacija.

6. člen
(pristojni organ)

(1) Postopek javnega razpisa za dodelitev proračunskih 
sredstev vodi organ občinske uprave, pristojen za gospodarske 
javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ). Pristojni organ 
opravlja vse naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek 
javnega razpisa, zlasti pa:

– pripravi predlog javnega razpisa in razpisne dokumen-
tacije,

– zagotovi objavo javnega razpisa in razpisne dokumenta-
cije na spletni strani Občine Škofljica oziroma drugih sredstvih 
javnega obveščanja,

– odpira in pregleda prejete vloge,
– ugotavlja formalno popolnost vlog,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– ugotavlja izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev,
– na podlagi izvedenega postopka ugotovi višino sred-

stev, ki jih prejme posamezni upravičenec,
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– izdaja ustrezne pravne akte,
– opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev.
(2) Upravni organ odpira in obravnava vse vloge, ki so 

prispele v času od zadnje obravnave prispelih vlog, in sicer po 
vrstnem redu prispetja.

7. člen
(obravnava vlog)

(1) Po izvedenem odpiranju vlog pristojni organ preveri 
popolnost vlog in izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev.

(2) Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso formalno po-
polne, pristojni organ v roku petih delovnih dni od dneva odpi-
ranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Formalno nepo-
polne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo, 
zavrže pristojni organ s sklepom.

(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je mo-
žna pritožba na župana v petnajstih dneh od vročitve sklepa.

(4) Na podlagi izvedenega postopka pristojni organ izda 
odločbe o dodelitvi sredstev. Sredstva subvencije se odobrijo 
po vrstnem redu prispelih popolnih vlog. Postopek o dodelitvi 
sredstev se vodi v skladu z razpisom po pravilih splošnega 
upravnega postopka. Sredstva se dodelijo do porabe prora-
čunskih sredstev.

(5) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je 
možna pritožba na župana. Odločitev župana je dokončna.

8. člen
(pogodba)

(1) Za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN Obči-
na Škofljica in upravičenec skleneta pogodbo o subvencioni-
ranju. Pogodba se sklene po dokončnosti odločbe iz četrtega 
odstavka prejšnjega člena. Če upravičenec ne vrne podpisane 
pogodbe najkasneje v roku, ki je določen v javnem razpisu, se 
šteje, da je vlogo na razpis umaknil.

(2) Pogodba o subvencioniranju mora vsebovati najmanj:
– navedbo pogodbenih strank,
– namen dodelitve sredstev,
– višino dodeljenih sredstev,
– navedbo dokazil, s katerimi se dokazuje realizacija na-

kupa in vgradnje MKČN ter rezultate prvih meritev,
– rok za dostavo dokazil iz prejšnje alineje,
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank,
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
– določilo o obveznosti prejemnika sredstev do hrambe 

dokumentacije za čas obratovanja MKČN oziroma v času, ki 
ga določajo predpisi,

– obveznost prejemnika sredstev, da bo omogočil pristoj-
nemu organu vpogled v dokumentacijo in kontrolo namenske 
porabe sredstev,

– izjavo prejemnika sredstev, da se strinja, da se podatki 
o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega 
značaja, lahko objavijo,

– način nadzora nad namensko porabo sredstev.
(3) V primeru iz desete alineje prejšnjega odstavka tega 

člena se lahko objavijo osnovni podatki o višini odobrenih 
sredstev in prejemniku v skladu z zakonom, ki ureja dostop 
do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

(4) Pristojni organ lahko pred izplačilom sredstev opravi 
ogled MKČN, za katero se sredstva dodeljujejo.

(5) Prejemnik sredstev v obdobju 5 let od prejema sred-
stev ne sme odtujiti in obremeniti MKČN, za katero je prejel 
sredstva, razen če je bila stavba, za katero se je vgradila 
MKČN, v tem času priključena na javno kanalizacijo v upravlja-
nju izvajalca javne službe.

9. člen
(višina subvencioniranja)

(1) Višina subvencije znaša do 40 % upravičenih stroškov 
oziroma največ 1.500,00 EUR za en stanovanjski objekt.

(2) V primeru dobave in vgradnje ene MKČN za več 
enostanovanjskih objektov oziroma za enega ali več večstano-
vanjskih objektov, ki so v lasti oziroma solasti različnih upravi-
čencev, znaša višina pomoči do 50 % upravičenih stroškov za 
vse upravičence skupaj. Znesek subvencioniranja se določi v 
javnem razpisu glede na število stanovanjskih objektov oziroma 
stanovanj, ki se priključujejo na skupno MKČN na način, da se 
nakup in vgradnja MKČN, na katero se priključuje večje število 
stanovanjskih objektov oziroma stanovanj, subvencionira v viš-
jem znesku kot nakup MKČN, na katero se priključuje manjše 
število stanovanjskih objektov oziroma stanovanj. V ta namen 
se v javnem razpisu oblikujejo razredi z različnimi zneski sub-
vencioniranja glede na število stanovanjskih objektov oziroma 
stanovanj, ki se priključujejo na eno MKČN.

10. člen
(upravičeni stroški)

(1) Kot upravičeni stroški štejejo stroški nakupa MKČN 
do 50 PE, z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega 
prvega zagona z nastavitvijo parametrov.

(2) Upravičeni stroški so izključno stroški, katere bo upra-
vičenec dokazoval s potrdilom o plačanih računih za nakup, 
vgradnjo in montažo MKČN ter stroške njenega prvega zagona 
z nastavitvijo parametrov.

(3) Upravičeni stroški so stroški brez DDV.

11. člen
(pogoji in omejitve)

Občina subvencionira nakup in vgradnjo MKČN velikosti 
do 50 PE za stalno naseljene stanovanjske stavbe, ki izpolnju-
jejo naslednje pogoje:

(1) Objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe 
leži na območjih aglomeracij, za katere 19. oziroma 19.a člen 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode izje-
moma dopušča čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN, 
manjši od 50 PE.

(2) Objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe 
leži v Občini Škofljica izven območij aglomeracij, ter izven 
območij, kjer je že zgrajena ali se namerava graditi javna kana-
lizacija. Informacije o območjih aglomeracij ter o že zgrajeni in 
predvideni javni kanalizaciji izven aglomeracij vlagatelj pridobi 
na Občini Škofljica, oziroma pri izvajalcu javne službe v obliki 
pisnega potrdila za njegovo zemljišče. V primeru kasnejše 
izgradnje javne kanalizacije se v skladu z veljavnim občinskim 
odlokom preveri tehnična možnost priključitve objekta na javno 
kanalizacijo.

(3) Vlagatelj mora razpolagati z zemljiščem, na katerem 
se načrtuje postavitev MKČN, v nasprotnem primeru mora 
pridobiti služnostno pravico oziroma pravico graditi od lastnika 
zemljišča.

(4) Vlagatelji, ki bodo za več objektov postavili skupno 
MKČN, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor 
vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo 
zadolžena za upravljanje MKČN.

(5) Objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe 
ter pripadajoči objekti na parceli upravičenca morajo imeti pri-
dobljeno veljavno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki 
ureja graditev objektov, ali uporabno dovoljenje.

(6) MKČN se lahko vgradi tudi na območju, kjer je že zgra-
jena ali se gradi javna kanalizacija, vendar mora biti na podlagi 
soglasja izvajalca javne službe občine razvidno, da objekt na 
kanalizacijo ne bo priklopljen.

(7) Lokacija postavitve MKČN mora omogočati neoviran 
dostop za vzdrževanje naprave in odvoz blata, v skladu s so-
glasjem za priključitev MKČN, ki ga izda izvajalec javne službe.

(8) MKČN mora imeti pridobljeno izjavo o lastnostih izdel-
ka oziroma druga dokazila, da ustreza standardom in je izdana 
v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označe-
vanje gradbenih proizvodov; ter da ustreza zahtevam Uredbe 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode; minimalni 
volumen male MKČN ne sme biti manjši od 2 m3.
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(9) Čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora 
biti skladno z ostalimi določili Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode.

(10) Vlagatelj je dolžan izvajalca javne službe pisno ob-
vestiti o začetku obratovanja MKČN najpozneje v roku 15 dni 
po začetku njenega obratovanja in mu dostaviti vso potrebno 
dokumentacijo skladno s predpisi.

(11) Izvajalec javne službe za potrebe prijave na javni 
razpis vlagatelju izda potrdilo, iz katerega izhaja, da je MKČN 
vgrajena, obratuje in da je bila predana vsa potrebna doku-
mentacija.

(12) Vlagatelj mora dostaviti izvajalcu javne službe poro-
čilo o opravljenih prvih meritvah obratovanja MKČN v predpisa-
nih rokih, analizni izvid pa ne sme biti starejši od 30 dni skladno 
s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 
odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).

(13) MKČN mora biti v času vložitve zahtevka za nakazilo 
odobrenih sredstev vgrajena in v funkciji obratovanja, rezultati 
opravljenih prvih meritev obratovanja pa morajo biti ustrezni.

12. člen
(nakazilo odobrenih sredstev)

Po zaključeni naložbi, vendar najkasneje do datuma, do-
ločenega v pogodbi, pošljejo upravičenci na Občino Škofljica 
zahtevek za izplačilo sredstev z vsemi zahtevanimi prilogami, 
vključno z rezultati prvih meritev obratovanja MKČN, iz katerih 
izhaja, da so parametri onesnaženosti ustrezni. Nakazilo sred-
stev se izvrši v roku, določenem skladno z veljavnimi predpisi 
o izvrševanju proračuna.

KONČNA DOLOČBA

13. člen
(končna določba)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-02/2022
Škofljica, dne 10. marca 2022

Župan
Občine Škofljica

Ivan Jordan

813. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja 
zavetišča za zapuščene živali na območju 
Občine Škofljica

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – SSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena 
Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno pre-
šiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) in 18. člena 
Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski 
svet Občine Škofljica na 15. redni seji dne 10. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča 

za zapuščene živali na območju Občine Škofljica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se za območje Občine Škofljica (v 

nadaljevanju: občina) ureja obvezna lokalna javna služba za-

gotavljanja zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju: javna 
služba).

(2) S tem odlokom se določi predmet, območje in na-
čin opravljanja javne službe, pogoji opravljanja javne službe, 
pričetek, čas trajanja in prenehanje koncesijskega razmerja, 
viri in način financiranja javne službe, postopek imenovanja 
predstavnika občine v svet zavetišča ter nadzor nad izvajanjem 
javne službe.

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE

2. člen
Dejavnost, ki je predmet javne službe, v skladu z zako-

nom, ki ureja zaščito živali, obsega:
– sprejem prijav zapuščenih živali,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapušče-

nim žavalim,
– zagotavljanje ulova, prevozi, namestitve in oskrbe za-

puščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali 

oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih 

živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali in 

Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali ter 
drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

3. člen
(1) Javna služba zagotovitve pomoči, oskrbe in name-

stitve v zavetišču za zapuščene živali se izvaja na celotnem 
območju Občine Škofljica.

(2) Uporabniki javne službe so osebe, udeležene v po-
stopke, povezane z izvajanjem javne službe, kot so lastniki 
živali, skrbniki živali, prijavitelji ali novi lastniki zapuščenih ži-
vali. Storitve, ki se izvajajo v okviru dejavnosti javne službe, 
so pod enakimi z zakonom ali odloki občine določenimi pogoji 
dostopne vsakomur.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

4. člen
(1) Kdor izgubi ali najde zapuščeno žival na območju 

občine, mora o tem obvestiti izvajalca javne službe oziroma 
pristojno veterinarsko organizacijo.

(2) Skrbnik živali ima pravico zahtevati vrnitev živali. Če 
tega ne stori v roku 8 dni od dneva, ko je bila žival nameščena 
v zavetišče, lahko izvajalec javne službe žival odda tudi dru-
gemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže, da bo za žival 
ustrezno skrbel.

(3) Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača doseda-
nji skrbnik živali, če ni s predpisi določeno drugače. Če skrbnik 
živali ni znan oziroma, če skrbnika živali ni mogoče ugotoviti, 
krije stroške imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival 
najdena, če ni zagotovila zavetišča.

(4) Občina krije stroške odlova in prevoza živali, veteri-
narskega pregleda živali ob namestitvi, veterinarske oskrbe 
živali ob namestitvi, če je ta potrebna, označitve, sterilizacije 
in kastracije živali in stroške dnevne oskrbe živali v zavetišču 
za prvih 30 dni, razen v primerih določenih v Zakonu o zaščiti 
živali.

(5) Izvajalec javne službe, ki žival odda, lahko zaračuna 
novemu skrbniku povšalni znesek za materialne stroške oskrbe 
živali v skladu s cenikom zavetišča.
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V. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH 
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVO VARSTVO

5. člen
(1) Koncesionar zagotovi zavetišče in druga sredstva po-

trebna za izvajanje javne službe skladno z veljavnimi predpisi.
(2) Zavetišče iz prvega odstavka tega člena lahko pod 

enakimi pogoji, določenemi z zakonom, tem odlokom in drugimi 
občinskimi predpisi ter predpisi, izdanimi na podlagi javnega 
pooblastila, uporablja vsakdo.

VI. POSTOPEK ZA PODELITEV KONCESIJE

6. člen
(1) Koncedent izbere koncesionarja po postopku sklepa-

nja koncesijskega razmerja z javnim razpisom, skladno z dolo-
čili tega odloka, Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, Zakona 
o gospodarskih javnih službah in ostalo veljavno zakonodajo, 
ki ureja področje podelitve koncesije.

(2) Javni razpis za podelitev koncesije se objavi na Porta-
lu javnih naročil, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja javno 
naročanje.

(3) V postopku izbire koncedent zagotavlja transparentno 
in enakopravno obravnavo kandidatov.

7. člen
(1) Koncedent v javnem razpisu oblikuje merila za iz-

bor koncesionarja, ki bodo omogočila transparenten izbor 
ekonomsko najugodnejšega kandidata, pri čemer se kot mo-
goča merila upošteva cena izvajanja koncesije, strokovna, 
organizacijska in finančna sposobnost kandidata, njegove 
reference, druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj in morebitna 
druga merila.

(2) Tehnične specifikacije koncedent oblikuje na način, 
ki ne povzroča izkrivljanje konkurence oziroma diskriminacije 
med kandidati.

(3) Izbiro koncesionarja izvede strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan. Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in 
dva člana (v nadaljevanju člani strokovne komisije), ki je po-
oblaščena za vodenje postopka.

VII. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

8. člen
(1) Koncesionar mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega odloka 

in imeti vsa potrebna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki so 
zahtevana z zakonom in podzakonskimi akti,

– izpolnjevati obvezne pogoje, ki jih določa zakonodaja s 
področja javnega naročanja za splošni sektor,

– izpolnjevati finančne pogoje in druge, ki jih določa obči-
na z razpisom za izbor koncesionarja,

– razpolagati z zadostnim številom oseb, ki so ustrezno 
usposobljene za izvajanje javne službe,

– razpolagati z zadostnim obsegom ustreznih objektov, 
naprav in tehnične opreme,

– izpolnjevati zahteve glede tehnične in strokovne uspo-
sobljenosti,

– zagotoviti ustrezna finančna zavarovanja, če jih konce-
dent določi v razpisnih pogojih,

– izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v jav-
nem razpisu.

(2) Podrobneje se pogoji in način dokazovanja določijo z 
razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca javne službe.

9. člen
(1) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti 

za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi oziroma koncendentu 
zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.

(2) Koncesionar mora v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske 
pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:

– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim 
opravljanjem javne službe,

– za škodo, ki jo pri opravljanu ali v zvezi z opravljanjem 
javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom 
ali drugim osebam.

(3)  Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega od-
stavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist 
Občine Škofljica.

VIII. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

10. člen
Koncesionar izvaja javno službo v dogovorjenem obsegu 

pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja kontinuirano in kvalitetno izvajanje javne 

službe zagotovitve pomoči, oskrbe in namestitve v zavetišču 
za zapuščene živali;

– da pri upravljanju dejavnosti upošteva vse tehnične, 
strokovne, organizacijske in druge standarde in normative;

– da opravlja javno službo v skladu s cenami iz ponudbe, 
ki jo je podal na javni razpis občine;

– da zagotovi vodenje ustreznih evidenc označevanja in 
registracijo zapuščenih živali v skladu s predpisi;

– skrbi za varovanje osebnih podatkov skladno z veljavno 
zakonodajo;

– kot dober gospodarstvenik uporablja, upravlja in/oziro-
ma vzdržuje objekte, naprave in druga sredstva, namenjena za 
učinkovito izvajanje javne službe;

– ažurno in strokovno vodi poslovne knjige;
– pripravi ustrezne poslovne načrte, letne programe in 

dolgoročen plan izvajanja javne službe;
– najmanj dvakrat letno poroča koncendentu o izvajanju 

koncesijskega razmerja;
– omogoča koncendentu ali pristojnim inšpekcijam nemo-

ten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in
– obvešča pristojne organe o sumu kršitev predpisov, ki 

jih zazna v zvezi z izvajanjem javne službe.

11. člen
(1) Koncesionar mora za izvajanje javne službe voditi 

ločeno računovodstvo skladno z veljavno zakonodajo. Koncesi-
onar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, 
če te dejavnosti ne vplivajo na opravljanje javne službe in zanje 
koncesionar vodi ločeno računovodstvo.

(2) Letni računovodski izkazi morajo biti revidirani. Pri re-
viziji se ugotavlja tudi namenskost, učinkovitost in racionalnost 
uporabe sredstev, ki jih zagotavlja koncendent.

12. člen
Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za 

svoj račun. Del dejavnosti javne službe lahko koncesionar, ob 
soglasju koncendenta, zagotavlja s podizvajalci. Koncesionar 
mora tudi v primeru delnega izvajanja storitev preko podizva-
jalcev v razmerju do koncendeta in uporabnikov ter tretjih oseb 
nastopati v svojem imenu in za svoj račun.

IX. PRIČETEK IN ČAS TRAJANJA  
KONCESIJSKEGA RAZMERJA

13. člen
(1) Občina in koncesionar v zvezi z opravljanjem javne 

službe skleneta koncesijsko pogodbo, s katero podrobneje ure-
dita izvajanje koncesioniranega razmerja, naloge in dejavnosti 
koncesionarja ter medsebojne pravice in obveznosti.

(2) Koncesionar pridobi pravice in obveznosti iz koncesij-
skega razmerja s pričetkom veljavnosti koncesijske pogodbe.

(3) Koncesija se podeli za obdobje 10 let.
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14. člen
Koncesionar pridobi na podlagi koncesijske pogodbe na 

celotnem območju občine izključno pravico opravljati javno služ-
bo ter dolžnosti zagotavljati kontinuirano izvajanje in kvalitetno 
opravljanje javne službe skladno s predpisi in v javnem interesu.

X. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN  
PLAČILA KONCESIONARJA

15. člen
(1) Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za vzposta-

vitev in delovanje zavetišča skladno z določbami zakona, ki 
ureja zaščito živali.

(2) Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se 
zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncendenta.

16. člen
Plačilo za izvajanje javne službe zagotovi koncendent 

koncesionarju mesečno na podlagi dejansko opravljenih sto-
ritev, po cenah določenih v ponudbi koncesionarja, dane v 
javnem razpisu in dogovorjenih s koncesijsko pogodbo.

17. člen
Za izvajanje gospodarske javne službe koncesionar ne 

plačuje koncesijske dajatve.

XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE  
JAVNE SLUŽBE

18. člen
(1) Zavetišče ima svet zavetišča, ki nadzoruje delo zave-

tišča in opravlja druge naloge, skladno s predpisi o pogojih za 
zavetišča za zapuščene živali.

(2) V svet zavetišča je imenovan tudi predstavnik občine 
oziroma predstavnik več lokalnih skupnosti, katerih območje s 
svojim delovanjem pokriva zavetišče.

(3) Predstavnika Občine Škofljica imenuje v svet zaveti-
šča občinski svet na predlog župana.

19. člen
(1) Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem 

javne službe. Nadzor opravlja pristojna strokovna služba kon-
cendenta ter občinska inšpekcijska služba. Koncesionar mora 
kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslo-
vanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige 
in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.

(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izva-

janja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le 
v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s 
pooblastilom koncendenta. O nadzoru se opravi zapisnik, ki ga 
podpišeta koncesionar in predstavnik koncendenta.

(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslo-
vanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost.

(5) Koncendent lahko po potrebi za nadzor nad izvaja-
njem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

20. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– po poteku časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– z enostranskim razdrtjem koncesijske pogodbe s strani 

koncendenta,
– z odstopom od pogodbe,
– s sporazumno razvezo,
– na podlagi zakona.

21. člen
Koncesijsko razmerje lahko z enostranskim razdrtjem 

koncesijske pogodbe s strani koncendenta preneha:

– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,

– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna od-
ločba zaradi kršitve predpisov s področja pogodbe ali upravnih 
aktov, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati 
nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,

– če je po sklenitvi pogodbe ugotovljeno, da je konce-
sionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na 
podelitev koncesije,

– če koncesionar pogodbo krši tako, da nastaja večja 
škoda koncendentu ali uporabnikom storitev,

– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem 
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.

Podrobnejši pogoji razdrtja koncesijske pogodbe se do-
ločijo v sami pogodbi.

22. člen
Koncendent in koncesionar lahko odstopita od pogodbe:
– če druga stranka krši pogodbo, pod pogoji in način, kot 

je v njej določeno,
– iz krivdnih razlogov (nestrokovno, nepravočasno, neve-

stno opravljanje storitev).
Podrobnejši način odsopa od koncesijske pogodbe se 

določi v sami pogodbi.

23. člen
Koncendent in koncesionar lahko med trajanjem koncesij-

ske pogodbe, pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, tudi 
sporazumno razvežeta pogodbo v primeru, da ugotovita, da je 
nadaljnje opravljanje javne službe nesmotrno ali nemogoče.

24. člen
V primeru, da po poteku časa, za katerega je bilo kon-

cesijsko razmerje sklenjeno, koncendent še ni izbral koncesi-
onarja za nadaljnje obdobje, se čas izvajanja koncesije lahko 
podaljša za največ šest mesecev.

25. člen
Pogodbeno razmerje preneha v primeru prenehanja kon-

cesionarja, razen v primeru statusnega preoblikovanja konce-
sionarja.

XIII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA  
IN ORGAN POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV  

KONCESIJSKE POGODBE

26. člen
Izbor koncesionarja opravi občinska uprava z izdajo 

upravne odločbe o izbiri koncesionarja. O pritožbi zoper odloč-
bo o izbiri odloča župan.

27. člen
(1) Na podlagi dokončne odločbe o izbiri koncesionarja 

se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncendenta 
sklene župan.

(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta 
koncesionar in koncendent ob pogojih določenih v koncesijski 
pogodbi.

XIV. KONČNA DOLOČBA

28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-01/2022
Škofljica, dne 10. marca 2022

Župan
Občine Škofljica

Ivan Jordan
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ZAGORJE OB SAVI

814. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja 
Zavoda za šport Zagorje ob Savi v plačni 
razred

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 
204/21), Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ura-
dni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21 in 29/22) in 
s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
št. 1007-78/2022/4 z dne 2. 3. 2022, izdajam

S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Zavoda  

za šport Zagorje ob Savi v plačni razred

I.
Delovno mesto direktorja Zavoda za šport Zagorje ob Savi 

se uvrsti v 44. plačni razred.

II.
Uvrstitev delovnega mesta direktorja v plačni razred velja 

do konca trajanja mandata.

III.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep 

št. 014-16/2017 z dne 13. 2. 2018.

IV.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 100-1/2022
Zagorje ob Savi, dne 11. marca 2022

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan

815. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec 
Zagorje ob Savi v plačni razred

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 
204/21), Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ura-
dni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21 in 29/22) in 
s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
št. 1007-258/2021/22 z dne 4. 3. 2022, izdajam

S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zagorje 

ob Savi v plačni razred

I.
Delovno mesto ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalne-

ga zavoda Vrtec Zagorje ob Savi se uvrsti v 51. plačni razred.

II.
Uvrstitev delovnega mesta ravnatelja v plačni razred se 

izvede s 13. decembrom 2021 in velja do konca trajanja man-
data.

III.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep 

št. 014-16/2017 z dne 31. 1. 2018.

IV.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 014-2/2022
Zagorje ob Savi, dne 11. marca 2022

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan

ŽALEC

816. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu, spremembe in dopolnitve Odloka 
o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih 
dejavnosti Podlog

Na podlagi 119. in 123. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi s 338. členom 
ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) ter 29. člena Statuta Ob-
čine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet 
Občine Žalec na 24. redni seji dne 16. marca 2022 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, 
spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem 
načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet OPPN SD ZN)

(1) S tem odlokom se skladno z Občinskim prostorskim 
načrtom Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr. 
in 102/20) sprejme Odlok o Občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu, spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 
poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog (v nadaljevanju: OPPN 
SD ZN).

(2) Spremeni in dopolni se Odlok o zazidalnem načr-
tu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog (Uradni list RS, 
št. 25/02).

(3) Ministrstvo za okolje in prostor je OPPN SD ZN dodeli-
lo identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih 
aktov: 2241.

(4) Na podlagi Odločbe Ministrstva za okolje in prostor 
(št. 35409-99/2021/6, z dne 8. 5. 2021) v postopku priprave in 
sprejemanja OPPN SD ZN ni treba izvesti postopka celovite 
presoje vplivov na okolje in prav tako ni potrebno izvesti presoje 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.

(5) OPPN SD ZN je izdelal Razvojni center 
PLANIRANJE d.o.o. Celje pod št. projekta 55/20.

2. člen
(vsebina in oblika OPPN SD ZN)

(1) Ta odlok določa območje OPPN SD ZN, načrtovane 
prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, 
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rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, 
varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in 
grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in 
dopustna odstopanja.

(2) OPPN SD ZN vsebuje tekstualni del (odlok) in grafični 
del.

(3) Grafični del OPPN SD ZN vsebuje grafične prikaze:
1 Izsek iz občinskega prostorskega načrta M 1:5000
2 Izsek iz zazidalnega načrta M 1:1000
3 Situacija obstoječega stanja M 1:500
4 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 

območji M 1:2000
5 Zazidalna ureditvena situacija M 1:500
6 Situacija poteka omrežij  

in priključevanja objektov na komunalno, 
energetsko in komunikacijsko infrastruk-
turo M 1:500

7 Geodetsko kotirana situacija z načrtom 
parcelacije M 1:500

8 Situacija s prikazom ureditev  
za varovanje okolja, naravnih virov  
in ohranjanja narave, ureditev  
za obrambo, varstvo pred naravnimi  
in drugimi nesrečami ter varstvo  
pred požarom M 1:500

(4) Priloge OPPN SD ZN so:
1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2 Izhodišča
3 Prikaz stanja prostora
4 Strokovne podlage
5 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
6 Obrazložitev in utemeljitev OPPN SD ZN
7 Povzetek za javnost 
8 Okoljsko poročilo (izdelava ni potrebna)

II. OBMOČJE OPPN SD ZN

3. člen
(območje OPPN SD ZN)

(1) Območje OPPN SD ZN obsega severni del območja 
veljavnega zazidalnega načrta. Spremembe določil odloka se 
deloma nanašajo na celotno območje veljavnega zazidalnega 
načrta.

(2) Območje OPPN SD ZN obsega naslednje parcele ozi-
roma njihove dele: št. 457/17, 457/20, 457/24, 457/60, 457/69, 
457/72, 457/73, 457/74, 457/75, 457/77, 457/82, 457/95, 
457/97, 457/98, 457/101, 457/102, 457/103, 457/106, 457/114, 
457/115, 457/116, 457/117, 457/118, 457/119, 457/120, 
457/121, 457/133, 457/134, 457/136, 457/138, 457/140, vse 
k.o. Zalog (994).

(3) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede 
na grafični prikaz velja grafični prikaz.

(4) Površina območja OPPN SD ZN obsega ca. 1,42 ha.

4. člen
(posegi zunaj območja OPPN SD ZN)

Za izvedbo navezav na obstoječo in predvideno gospo-
darsko javno infrastrukturo so dopustni tudi posegi na zemljišča 
izven OPPN SD ZN (ki pa so znotraj meje ZN), predvideni so:

– priključni NN elektro energetski vod poteka od obstoječe 
PS Rp3, ki je locirana na parceli št. 457/83, k.o. Zalog in pote-
ka preko parcel št. 457/83, 457/82, 457/36, 457/92, 457/91 in 
457/77, k.o Zalog,

– kot variantna rešitev novogradnja oziroma legalizacija 
meteorne kanalizacije preko parcel št. 457/30, 457/33 in 457/62 
z iztokom v vodotok na parceli št. 2172/1, k.o. Zalog.

III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

5. člen
Za trinajsto alinejo drugega odstavka 3. člena se dodajo 

nove štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alineja, ki se glasijo:
»– objekt št. 14: zavetišče za živali, veterinarska ambu-

lanta,
– objekt št. 15: zavetišče za živali, veterinarska ambu-

lanta, trgovina,
– objekt št. 16: poslovno, proizvodno skladiščni objekt.«

6. člen
(1) V 1. točki 4. člena se briše naslednje besedilo v okle-

paju:
»(objekti št. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 in 12)«.
(2) V 1. točki 4. člena se spremeni četrta alineja tako, da 

se glasi:
»– gradnja prizidav v okviru gradbenih linij, ob upošteva-

nju odmikov od prometnih površin in ob zagotavljanju ustre-
znega števila parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce ter 
ob zagotavljanju potreb po drugih manipulativnih površinah. Ob 
notranji interni cesti se zagotovi minimalni odmik novih objektov 
in ograj 2,50 m od roba ceste,«.

(3) 2. točka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»predvidena je gradnja sedmih novih objektov (objekti 

št. 6, 7, 9, 13, 14, 15 in 16).«

7. člen
(1) Prva alineja 5. člena se dopolni z besedilom:
»upošteva se faktor zazidanosti gradbene parcele, ki je 

največ 0,8 in je razmerje med zazidano površino in celotno 
površino gradbene parcele, v zazidano površino se šteje povr-
šina vseh stavb in pomožnih objektov, ki so stavbe na gradbeni 
parceli.«

(2) Nadomesti se šestnajsta alineja 5. člena tako, da se 
glasi:

»– objekt št. 13: 40,00 x (21,00–25,00)«.
(3) Za šestnajsto alinejo 5. člena se dodajo nove sedem-

najsta, osemnajsta in devetnajsta alineja, ki se glasijo:
»– objekt št. 14: 25 x (7,00–13,00)
– objekt št. 15: 20,00 x 12,00
– objekt št. 16: 28,00 x 12,00.«
(4) Prejšnja sedemnajsta alineja 5. člena postane dvaj-

seta alineja.

8. člen
Za prvim odstavkom 6. člena se doda nov drugi odstavek, 

ki se glasi:
»Objekti se lahko izvajajo kot proizvod dan na trg v skladu 

s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov, vendar le za namen 
dopustne dejavnosti opredeljene v objektu.«

9. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:

»5.a člen
Odmiki
– na območjih gradbenih parcel objektov 13 in 14 ter 15, 

16 in 1 se dopusti gradnja novih objektov v odmiku 1,00 m od 
medsebojnih parcelnih mej,

– ob notranji interni cesti se zagotovi minimalni odmik 
novih objektov in ograj 2,50 m od roba ceste,

– gradbena linija opredeljuje odmike objektov od sose-
dnjih parcel izven meje OPPN SD ZN, minimalni odmiki so 
opredeljeni v karti 7 Geodetska kotirana situacija z načrtom 
parcelacije,

– ostali novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcel-
nih mej tako, da ni motena sosednja posest in da je možno 
vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, odmik mora biti 
najmanj 4,00 m. Manjši odmiki so dovoljeni ob soglasju lastnika 
sosednjega zemljišča.
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– ograje je dopustno graditi največ do meje zemljiške par-
cele na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega 
na sosednje zemljišče. Lahko se gradi na meji, vendar le, če 
se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo.

– odmiki od gospodarske javne infrastrukture so določeni 
s predpisi, ki urejajo posamezne vrste gospodarske javne 
infrastrukture.«

10. člen
Za šesto alinejo drugega odstavka 9. člena se doda nova 

sedma alineja, ki se glasi:
»– dovoljena je izgradnja nove meteorne kanalizacije pre-

ko parcel št. 457/30, 457/33 in 457/62 z iztokom v vodotok na 
parceli št. 2172/1, k.o. Zalog (ob pogoju pridobitve gradbenega 
dovoljenja in vodnega soglasja za le-to).«

11. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen
Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega ureja-

nja na območju OPPN SD ZN:
(1) Promet:
– Obstoječa dovozna priključka na območje sta izvedena 

iz lokalne ceste LC 490391 Podlog–Pekel in se ne spreminjata.
– Dostop do območja OPPN SD ZN se zagotavlja po 

obstoječi interni dovozni cesti, ki poteka v osrednjem delu ob-
močja, z južne smeri. Obračališče je zagotovljeno na obstoječih 
cestah (križišče v obliki T v južnem delu območja OPPN SD ZN, 
med objektoma št. 5 in 8), sicer se obračanje vozil zagotavlja 
na posameznih manipulacijskih površinah.

– Parkirne površine se zagotovijo znotraj funkcionalnih 
zemljišč posameznih objektov v skladu z zahtevami za načrto-
vano dejavnost. Praviloma se upošteva naslednje minimalno 
število parkirnih mest (v nadaljevanju PM):
Namembnost objekta Število PM
skladišča 1 PM/150 m2 neto površine  

ali 1 PM/2 zaposlena
poslovni prostori  
s strankami

1 PM/30 m2 bruto tlorisne površine, 
vendar ne manj kot 2 PM

poslovni prostori  
brez strank

1 PM/2 zaposlena

– Za ostale dejavnosti se število parkirišč določi v skladu s 
Tehničnimi normativi za projektiranje posameznih vrst objektov. 
Odstopanje od navedenega števila parkirnih mest je dopustno, 
če se odstopanje utemelji v projektni dokumentaciji, vendar 
le s soglasjem občinskega upravnega organa, pristojnega za 
urejanje prostora.

(2) Vodovod:
– Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo je možna 

preko izgrajenega javnega vodovoda v izvedbi PE DN 125 mm 
in PE DN 90 mm, ki se nahajata na obravnavanem območju ter 
preko že izgrajenih skupinskih in hišnih vodovodnih priključkov.

– Minimalni odmik novih objektov od javnega vodovoda 
mora znašati 3,00 m.

– Vsi odcepi in hišni priključki se izvedejo z vgradnjo ce-
stnih zapornih ventilov.

– Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške.
– Trasa javnega vodovoda naj poteka po prometnih povr-

šinah, hišni priključki od priključnega mesta do objekta pravilo-
ma izven utrjenih površin.

– Montažo vodovodnega priključka lahko vrši upravljavec 
ali za to registrirano podjetje po pooblastilu upravljavca.

– Pri projektiranju je potrebno upoštevati predpise, ki 
urejajo področje javnega vodovoda.

(3) Kanalizacija:
– Na območju obravnave ni zgrajenega javnega kanaliza-

cijskega omrežja, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo.
– Čiste meteorne vode se vodijo v ponikalnice, ki se izve-

dejo na posameznih gradbenih parcelah. Onesnažene vode se 
pred tem očisti na lovilcih olj in maščob.

– Meteorne vode je dopustno odvajati tudi v izgrajeno 
meteorno kanalizacijo, ki poteka zahodno od območja preko 
parcel št. 457/30, 457/33 in 457/62 z iztokom v vodotok na 
parceli št. 2172/1, k.o. Zalog (ob pogoju pridobitve gradbenega 
dovoljenja in vodnega soglasja za le-to) in v osrednjem delu 
območja preko parcel št. 457/95, 457/115, 457/103, 457/84, 
457/85, 457/109, 457/64 in 368/6 z iztokom v vodotok na par-
celi št. 2172/1, k.o. Zalog (ob pogoju pridobitve gradbenega 
dovoljenja in vodnega soglasja za le-to). Onesnažene vode se 
pred tem očisti na lovilcih olj in maščob.

– Fekalne vode iz posameznih novih objektov se spelje v 
ustrezno dimenzionirane male komunalne čistilne naprave za 
vsak objekt posebej, očiščene vode iz čistilnih naprav se vodijo 
v ponikalnice ali v izgrajeno meteorno kanalizacijo.

– V primeru priključevanja na izgrajeno meteorno kana-
lizacijo se za posamezne objekte zagotovi ustrezno dimenzi-
onirane zadrževalnike meteornih vod z utrjenih površin pred 
iztokom v meteorno kanalizacijo.

– Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju 
kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komu-
nalnih in padavinskih odpadnih voda ter glede na vrsto objekta 
predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih vod iz objektov reje 
domačih živali.

– Izdelano je Geološko-geomehansko poročilo o sestavi in 
nosilnosti tal ter pogojih temeljenja in odvodnjavanja skladiščne 
hale (izdelal GeoSvet Ana Marinc s.p., št. proj. 42-11/2021, 
oktober 2021) iz katerega izhaja, da je ponikanje možno. Dno 
ponikovalnic mora obvezno segati v dobro prepustne zemljine 
– peščene prode. Za dimenzioniranje ponikovalnih objektov se 
lahko privzame ocenjeno povprečno prepustnost ne vezljivih 
zemljin k = 1,0*10-4 m/s.

(4) Elektro energetsko omrežje:
– V območju OPPN SD ZN potekajo obstoječi NN podze-

mni elektro energetski vodi, katere je potrebno upoštevati kot 
omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, ki znaša minimal-
no 1 m od obstoječih elektro energetskih vodov v obeh smereh.

– Predvideni objekt št. 15 se priključi za obstoječim me-
rilnim mestom objekta št. 1, ki je priključen na distribucijsko 
omrežje preko merilnega mesta št. 2-178896 z zakupljeno 
priključno močjo 14 kW in je priključen na nizkonapetostno 
omrežje I01: Rp1 S-Metal iz TP Podlog-Cokan.

– Predvideni objekt št. 16 se priključi za obstoječim me-
rilnim mestom objekta št. 2, ki je priključen na distribucijsko 
omrežje preko merilnega mesta št. 2-1107 z zakupljeno pri-
ključno močjo 86 kW in je priključen na nizkonapetostno omrež-
je I01: Rp1 S-Metal iz TP Podlog-Cokan.

– Energija za napajanje predvidenih objektov št. 13 in 14 
je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe PS 
Rp3, ki je locirana na parceli št. 457/83, k.o. Zalog in se napaja 
iz TP Podlog-Cokan – I04: Rp3 Hobby les.

– V obstoječi razdelilni omari Rp3 točki »A« se izvede novi 
odvod s podzemnim kablom NAY2Y-J 4x150 mm2 v obbeto-
nirani zaščitni cevi DWPF160 mm, ki služi za napajanje nove 
prostostoječe distribucijske omare PS-RO2 in se postavi v točki 
»B«. Na parcelni št. 457/134 k.o. Zalog se v točki »B« postavi 
nova prostostoječa priključna razdelilna omara PS-RO2. Ka-
blovod poteka preko parcel št. 457/83, 457/82, 457/36, 457/92, 
457/91, 457/77, 457/24 in 457/134, k.o Zalog.

– Na parceli 457/24 k.o. Zalog se ob objektu 13 postavi 
nova prostostoječa priključna merilna omara PS-PMO(13) z 
merilnim mestom za novi objekt VELA (13).

– Na parceli 457/134 k.o. Zalog se ob objektu 14 posta-
vi nova prostostoječa priključna merilna omara PS-PMO(14) 
z merilnim mestom za novi objekt VETERINARSKA PO-
STAJA (14).

– Za izvedbo napajanja novih merilnih omar se povežejo 
razdelilna omara PS-RO2 v točki »B« in dve merilni omari s 
sekudarnima kabloma NAY2Y 4x70 mm2 v zaščitnih ceveh 
DWP F110.

– Izdelana je strokovna podlaga IDZ NN priključek objek-
ta 13 in 14 (OPPN Podlog), (izdelal SI-ENERING Vladimir 
Goste s.p., št. proj. 48-21, julij 2021).
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(5) Komunikacijsko omrežje:
– Pri vseh posegih se upošteva trase obstoječega in pred-

videnega TK omrežja, glede na pozidavo oziroma komunalno 
ureditev se ustrezno zaščiti ali prestavi pod nadzorom in po 
navodilih predstavnika upravljavca.

– Za trase novih TK vodov se predvidi zgraditev kabel-
ske kanalizacije s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s 
pomožnimi jaški in stebrički ter PE-HD cevmi premera 50 mm.

– Projekt TK priključkov na javno TK omrežje se izdela v 
fazi izdelave DGD dokumentacije.«

12. člen
(1) Nadomesti se peti odstavek 11. člena tako, da se glasi:
»Odpadki
– Za vsak objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto in 

prevzemno mesto za odpadke, urejeno skladno s pogoji upra-
vljavca. Prevzemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je 
zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov.

– Posode za odpadke se postavi na ekološko tehnično 
brezhiben prostor. Ureditev zbirnega mesta na prostem mora 
biti urejena na način, da so posode zavarovane pred soncem, 
mrazom, padavinami in vetrom.

– Način zbiranja in odvoz odpadkov se izvaja v skladu z 
določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini.«

(2) Nadomesti se šesti odstavek 11. člena tako, da se 
glasi:

»Vodnogospodarski pogoji
– Varstvo kakovosti voda se zagotavlja z gradnjo kana-

lizacijskega omrežja. Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju 
in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo 
odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

– Padavinske odpadne vode z utrjenih površin se odvajajo 
preko zadrževalnikov v obstoječo meteorno kanalizacijo.

– Območje se deloma nahaja na območju razreda preo-
stale in majhne poplavne nevarnosti, zato so posegi v prostor 
na območju razreda preostale in majhne poplavne nevarnosti 
omejeni z upoštevanjem pogojev in omejitev skladno z Ured-
bo o pogojih za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) tako, da se 
zagotovi, da se z načrtovanjem gradnje ne povečajo obstoječe 
stopnje ogroženosti na območju in izven njega. Dopusten je 
dvig kote pritličij načrtovanih objektov, nadvišanje terena in 
manipulacijskih površin ob objektih nad koto sosednjih zemljišč 
ni dopustno.

– Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno 
vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na 
podlagi vodnega soglasja.«

(3) Nadomesti se sedmi odstavek 11. člena tako, da se 
glasi:

»Požarna varnost
– Neovirani in varni dostopi za interventna vozila se zago-

tavljajo preko obstoječega in predvidenega internega cestnega 
omrežja, dovoznih priključkov in manipulativnih površin. Vse 
povozne površine ob objektu so tudi intervencijske. Varen umik 
se zagotovi na zunanje zelene in povozne površine.

– Zunanje stene in strehe stavb se načrtuje in gradi tako, 
da se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah z name-
nom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte in ob upo-
števanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje parcele.

– Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadze-
mnih hidrantov.

– Posebni ukrepi, povezani z dodatnimi požarnimi tvega-
nji, ki jih bo povzročala določena proizvodnja oziroma tehnolo-
gija, bodo določeni v projektni dokumentaciji.«

(4) Za sedmim odstavkom 11. člena se doda nov osmi 
odstavek, ki se glasi:

»Varstvo pred potresom
– Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila 

predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. Po podatkih 
Agencije RS za okolje za območje OPPN velja projektni pospe-

šek tal v (g): 0,15 (vir: ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.
arso.gov.si/mpportal/, Potresna nevarnost Slovenije – projektni 
pospešek tal za povratno dobo 475 let).«

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(vpogled in hramba)

OPPN SD ZN je v času uradnih ur na vpogled na sedežu 
Občine Žalec. Arhivski izvod se hrani tudi na Upravni enoti 
Žalec.

14. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe za posamezna področja.

15. člen
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 3503-0010/2020
Žalec, dne 16. marca 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

817. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Vrtci Občine Žalec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list 
RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni 
seji dne 16. marca 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Vrtci Občine Žalec

1. člen
Prvi odstavek 7. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno- 

izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 7/97, 89/98, 65/02, 56/08, 37/10, 43/12, 31/15 in 160/20) se 
spremeni tako, da se glasi:

»(1) Svet vrtca šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev,
– 3 predstavniki staršev.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka tekočega man-

data.
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3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0012/2022
Žalec, dne 16. marca 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

818. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Griže

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list 
RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni 
seji dne 16. marca 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Griže

1. člen
Prvi odstavek 8. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno- 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže (Uradni list RS, 
št. 63/01 – UPB, 56/08, 37/10, 67/16, 70/16 – popr. in 102/20) 
se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev,
– 3 predstavniki staršev.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Svet šole nadaljuje svoje delo do poteka tekočega man-

data.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0009/2022
Žalec, dne 16. marca 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

819. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Petrovče

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-

nja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list 
RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni 
seji dne 16. marca 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Petrovče

1. člen
Prvi odstavek 8. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno-izo-

braževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, 
št. 63/01 – UPB, 65/02, 56/08, 37/10, 67/16, 70/16 – popr. in 
102/20) se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev,
– 3 predstavniki staršev.«

2. člen
Zadnji stavek četrtega odstavka 9. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»Izvoljeni so tisti trije kandidati, ki so dobili največje število 

glasov delavcev, ki so volili.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Svet šole nadaljuje svoje delo do poteka tekočega man-

data.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0010/2022
Žalec, dne 16. marca 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

820. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
/ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 
207/21) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji 
dne 16. marca 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini

1. člen
Prvi odstavek 8. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno-izo-

braževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini 
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(Uradni list RS, št. 37/01, 56/08, 37/10, 67/16, 70/16 – popr. in 
102/20) se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev,
– 3 predstavniki staršev.«

2. člen
Zadnji stavek petega odstavka 9. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»Izvoljeni so tisti trije kandidati, ki so dobili največje število 

glasov delavcev, ki so volili.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Svet šole nadaljuje svoje delo do poteka tekočega man-

data.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0011/2022
Žalec, dne 16. marca 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

821. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 
I. Osnovna šola Žalec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
/ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 
207/21) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 
16. marca 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda  
I. Osnovna šola Žalec

1. člen
Prvi odstavek 8. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno-

-izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec (Uradni list 
RS, št. 49/98, 6/00, 37/01, 56/08, 37/10, 67/16 in 102/20) se 
spremeni tako, da se glasi:

»(1) Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev,
– 3 predstavniki staršev.«

2. člen
Zadnji stavek četrtega odstavka 9. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»Izvoljeni so tisti trije kandidati, ki so dobili največje število 

glasov delavcev, ki so volili.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Svet šole nadaljuje svoje delo do poteka tekočega man-

data.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0008/2022
Žalec, dne 16. marca 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

822. Pravilnik o denarnih nagradah Občine Žalec 
športnikom za športne dosežke

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 74. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) 
in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 
23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 
16. marca 2022 sprejel

P R A V I L N I K
o denarnih nagradah Občine Žalec športnikom 

za športne dosežke

1. člen
(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom Občina Žalec ureja določitev denarnih 
nagrad in izplačevanje le-teh športnikom za izjemne dosežke 
na področju športa.

2. člen
(upravičenci in tekmovanje, za katerega  

se izplačujejo nagrade)
Do denarne nagrade je upravičen športnik za športne 

dosežke na olimpijskih igrah, če je v času, ko je nastal rezultat:
– državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem 

v Občini Žalec,
– registriran v tekmovalni sistem nacionalne panožne 

zveze,
– tekmuje v kategorijah od dopolnjenega 15. leta starosti 

do vključno članske kategorije.

3. člen
(merila za dodelitev nagrade)

(1) Športnik je upravičen do denarne nagrade za športne 
dosežke na olimpijskih igrah, in sicer:

– za doseženo 1. mesto (zlato odličje) v višini 3.000 €,
– za doseženo 2. mesto (srebrno odličje)  

v višini 2.750 €,
– za doseženo 3. mesto (bronasto odličje)  

v višini 2.500 €.
(2) Denarna nagrada športniku se obdavči kot drug doho-

dek skladno z zakonom, ki ureja področje dohodnine.

4. člen
(postopek za pridobitev nagrade)

(1) Vlogo za denarno nagrado poda športnik na obrazcu 
s priloženim dokazilom, da je registriran v tekmovalni sistem 
nacionalne panožne zveze in dokazilom o javno priznanem 
uspehu za preteklo ali tekoče koledarsko leto.

(2) Odpiranje vloge, pregled popolnosti vloge in odločitev 
o vlogi obravnava pristojni javni uslužbenec Občine Žalec, 
zadolžen za področje športa. V primeru popolne vloge javni 
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uslužbenec oceni vlogo na podlagi meril za dodelitev nagrade 
iz 3. člena tega pravilnika. Odločbo o dodelitvi denarne nagrade 
oziroma o zavrnitvi vloge izda pristojni urad občinske uprave, ki 
pokriva področje športa. Na obe odločbi je dovoljena pritožba 
v roku 15. dni od vročitve. O pritožbi odloča župan. Predmet 
pritožbe ne morejo biti merila določena za ocenjevanje vloge.

5. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0013/2022
Žalec, dne 16. marca 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

823. Sklep o začetku postopka priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del enote 
urejanja prostora ŠE-1/15

Na podlagi 110., 118., 119. in 268. člena Zakona o urejanju 
prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 29. člena Sta-
tuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) sprejemam 

S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za del enote 
urejanja prostora ŠE-1/15

1. člen
(splošno)

S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za funkcionalno zaključen del 
enote urejanja prostora (EUP) z oznako ŠE-1/15 (v nadaljeva-
nju OPPN), na območju naselja Šempeter v Savinjski dolini.

2. člen
(izhodišča za pripravo OPPN)

Priprava OPPN je določena v Odloku o občinskem pro-
storskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 
– popr.), Odloku o spremembah in dopolnitvah občinskega 
prostorskega načrta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 102/20) in 
temelji na usmeritvah, ki so določena v izvedbenem delu OPN 
ter izhodiščih za pripravo OPPN, ki jih je izdelal mag. Gorazd 
Furman Oman s.p. Celje, pod številko 241-2022 v mesecu 
februarju 2022 in se s tem sklepom potrdijo.

3. člen
(območje in predmet načrtovanja OPPN)

Okvirno ureditveno območje izdelave OPPN obsega pri-
bližno 8500 m2 in zajema zemljišča z naslednjimi parcelni-
mi številkami: 472/1, 472/3, 472/4, 472/5, 473, 1190-del, vse 
k.o. Šempeter v Savinjski dolini. Glede na rezultate izdelanih 
strokovnih podlag oziroma smernic nosilcev urejanja prostora 
ali novih usmeritev, se območje v času priprave OPPN lahko 
tudi spremeni.

Predmet izdelave OPPN je umestitev desetih enosta-
novanjskih stavb, oblikovanje dveh gradbenih parcel za že 
izgrajeni stanovanjski stavbi, znotraj katerih bo možna gradnja 
dozidav oziroma pripadajočih stavb k osnovnemu objektu ter 
ureditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture za 
predvideno območje.

Pobudnik priprave OPPN je Nastop d.o.o., Rogaška 
cesta 21, 3240 Šmarje pri Jelšah.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljav-
ne prostorske dokumentacije, analize prostora, idejne zasnove 
in smernic nosilcev urejanja prostora območju. Strokovne re-
šitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz OPN.

Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokov-
ne podlage zagotovi pobudnik oziroma investitor.

5. člen
(vrsta postopka in roki za pripravo sprememb  

in dopolnitev ZN)
Postopek priprave in sprejema OPPN se izvaja skladno s 

119., 123. in 268. členom ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 
se pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za 
postopek priprave in sprejetje občinskega prostorskega načrta.

Sprejem OPPN je predviden v roku 12 mesecev od ob-
jave tega sklepa.

Okvirni roki priprave in sprejema OPPN:
– pridobitev konkretnih smernic in pridobitev mnenj ključ-

nih nosilcev urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vpli-
vov na okolje / 2 meseca po objavi tega sklepa,

– pridobitev odločbe o potrebnosti izdelave celovite preso-
je vplivov na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 45 dni,

– dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni,
– pridobitev prvih mnenj / 60 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,
– priprava predloga stališč do pripomb iz JR, sprejem 

stališč do pripomb / 30 dni,
– priprava predloga OPPN / 15 dni po potrditvi stališč do 

pripomb in predlogov,
– pridobitev drugih mnenj / 60 dni,
– izdelava usklajenega predloga OPPN / 15 dni,
– sprejem odloka OPPN na občinskem svetu / 15 dni,
– objava odloka OPPN v Uradnem listu RS.
Upoštevani so minimalni okvirni roki, predvideni roki se 

zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi 
spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti 
CPVO, se postopek in roki od faze dopolnjenega osnutka dalje 
ustrezno spremenijo.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo po-
zvani za podajo mnenj pri pripravi OPPN so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za 
vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,

4. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne 
energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,

5. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
6. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 

1000 Ljubljana,
7. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Ci-

lenšek 5, Žalec,
8. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
9. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, 

Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
10. KS Šempeter, Rimska cesta 80, 3311 Šempeter v 

Sav. dolini,
ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene 

potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sek-

tor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana (za CPVO) sodeluje v postopku kot organ, ki 
skladno z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj odloča, 
ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov 
plana na okolje.
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Državni nosilci urejanja prostora, kateri podajo svoja mne-
nja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so naslednji:

– Ministrstvo za kulturo,
– Zavod RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za zdravje,
– Direkcija RS za vode,
– Zavod za gozdove.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 

prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve 
posegajo v njihovo pristojnost.

7. člen
(vključevanje javnosti)

Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave OPPN 
z objavo tega sklepa v Uradnem listu RS in z objavo na spletni 
strani Občine Žalec. Občina Žalec o objavi sklepa za pripravo 
OPPN obvesti Krajevno skupnost Šempeter.

V postopek priprave bo občina skupaj s Krajevno skupno-
stjo Šempeter javnost vključila tako, da bo občina dopolnjen 
osnutek OPPN za 30 dni javno razgrnila, gradivo pa objavila 
na svoji spletni strani. Javnosti se na razgrnjeno in objavljeno 
gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku 30 dni. 
Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, sple-
tnim naslovom, kjer bo osnutek OPPN objavljen, z načinom 
dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno 
razgrnitvijo bo občina zagotovila tudi javno obravnavo razgr-
njenih gradiv. Občina prouči pripombe in predloge javnosti ter 
do njih zavzame stališča. Stališča skupaj s predlogom OPPN, 
objavi na svoji spletni strani.

8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 

udeležencev glede njihovega zagotavljanja)
Za potrebe priprave OPPN mora pobudnik, oziroma in-

vestitor zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih 
podlag:

– geodetski načrt,
– geološko geomehansko poročilo,
– prikaz stanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi 

smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih ureditev z Občinskim 

prostorskim načrtom,
– kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se 

izdela elaborat ekonomike skladno s 65. členom ZUreP-2,
– druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja pro-

stora,
– okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku 

sprememb in dopolnitev ZN potrebno izvesti celovito presojo 
vplivov plana na okolje.

V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi more-
bitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev 
urejanja prostora.

9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)

Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo 
geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo 
CPVO, kolikor bo potrebna zagotovi pobudnik – investitor, ki 
sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za 
prostorsko načrtovanje.

10. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne z dnem objave 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3502-0002/2022
Žalec, dne 17. marca 2022

Župan 
Občine Žalec
Janko Kos
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MINISTRSTVA
824. Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov 

olajšav, enačbe za določitev olajšave 
in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022

Na podlagi petega odstavka 111. člena Zakona o doho-
dnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 
52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 
63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22) in 29. člena Zako-
na o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni 
list RS, št. 39/22) ter na podlagi podatka Statističnega urada 
Republike Slovenije minister za finance izdaja

P R A V I L N I K
o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe 

za določitev olajšave in lestvice za odmero 
dohodnine za leto 2022

1. člen
Usklajeni zneski olajšav, določenih v prvem odstavku 

112. člena, prvem in drugem odstavku 114. člena in v prvem 
odstavku 117. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, 
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 
30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 
29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 
28/19, 66/19 in 39/22; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2), za 
leto 2022 znašajo:

1. osebna olajšava za invalida s 100% telesno okvaro 18.188,61 eura
2. posebna olajšava za:

– za prvega vzdrževanega otroka 2.510,03 eura

– za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 9.094,90 eura

– za vsakega nadaljnjega otroka se olajšava za prvega vzdrževanega otroka oziroma olajšava za otroka,  
ki potrebuje posebno nego in varstvo poveča za:

– drugega vzdrževanega otroka za
– tretjega vzdrževanega otroka za
– četrtega vzdrževanega otroka za
– petega vzdrževanega otroka za
– vse nadaljnje vzdrževane otroke glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka za 

218,69 eura
2.041,07 eura
3.863,45 eura
5.685,83 eura
1.822,38 eura

– za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.510,03 eura
3. olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 2.903,66 eura

2. člen
(1) Usklajeni znesek skupnega dohodka iz tretjega od-

stavka 111. člena ZDoh-2 za leto 2022 znaša 13.716,33 eura.
(2) Enačba za določitev dodatne splošne olajšave v skla-

du s tretjim odstavkom 111. člena ZDoh-2 je za leto 2022:

zmanjšanje = 19.261,43 eura – 1,40427 x skupni dohodek.

3. člen
Usklajeni zneski neto letnih davčnih osnov iz prvega 

odstavka 122. člena ZDoh-2 ter ustrezno izračunani zneski 
dohodnine za leto 2022 znašajo:

Če znaša neto letna osnova v eurih
znaša dohodnina v eurih

nad do
8.755,00 16 %

8.755,00 25.750,00 1.400,80 + 26 % nad 8.755,00
25.750,00 51.500,00 5.819,50 + 33 % nad 25.750,00
51.500,00 74.160,00 14.317,00 + 39 % nad 51.500,00
74.160,00 23.154,40 + 45 % nad 74.160,00
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KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1293/2021/11
Ljubljana, dne 22. marca 2022
EVA 2021-1611-0110

Mag. Andrej Šircelj
minister 

za finance
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